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Nieuwpoort in teken
van de garnaal
vlindertuin viert
10-jarig jubileum
boeiend najaar
in het vooruitzicht
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voorwoord
Beste inwoners,
Langzaam nadert het einde van de zomer. Dat betekent dat het
garnaalseizoen is aangebroken. In september en oktober wordt
de garnaal het meest gevangen en is hij op zijn lekkerste.
Voor Nieuwpoort is de garnaal gegeerd goed. Velen zijn erdoor
gepassioneerd en vangen de diertjes via het garnaalkruien.
We laten enkele enthousiaste kruwers aan het woord bij wie
deze traditionele manier van vissen een generatie-verbindend
familiegebeuren is.
In oktober zetten we de garnaal als hoogkwalitatief
streekproduct passend in de kijker. Dat doen we tijdens
de Maand van de Garnaal, een themamaand met heel wat
activiteiten rond de Nieuwpoortse garnaal. U ontdekt én proeft
de vele facetten van de ‘kaviaar van de Noordzee’. Het hele
programma vindt u in deze NUS.
Nieuw dit jaar is een uitdagende kookwedstrijd waarbij chefs
strijden om de eretitel van Vedette Crevette. Wilt u zelf deze
prestigieuze titel in de wacht te slepen? Schrijf u in, blaas ons
omver met uw unieke garnalencreatie en kroon uzelf tot culinair
garnaalambassadeur van Nieuwpoort.

Deze editie van NUS ging in druk op donderdag 18 augustus 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

De Maand van de Garnaal gaat verder dan het louter
promoten van onze Nieuwpoortse garnaal. In tandem met
het gloednieuwe proefproject Recht uit Zèè is het ook
een platform om te pleiten voor duurzame visserij. Onze
duurzaamheidsstreven beperkt zich echter niet tot de zee. Ook
op vlak van groenbeleid doen we ons uiterste best. Zo werken
we aan aantrekkelijke en klimaatbestendige groenzones in onze
stad. In deze NUS leest u over één daarvan: de vlindertuin van
Kinderboerderij De Lenspolder, die dit jaar 10 jaar wordt.
De garnaal claimt in oktober het grootste deel van onze
activiteitenkalender, maar ook in september is er heel wat leuks
om naar uit te kijken …
Op 3 september viert de Koninklijke Katholieke Fanfare
Nieuwpoort het 140-jarig bestaan met een grootse taptoe op
het Marktplein. Nog meer cultuur van de bovenste plank krijgt u
vanaf september met het cultuurseizoen 2022-2023 in Centrum
Ysara en de City. Met een bruisende mix aan humor, muziek,
theater en familievertier.

tel. 059 33 33 99
www.lowyck.com

Het sportieve hoogtepunt voor dit jaar krijgen we van 23 tot en
met 25 september met het Long Course Weekend, een niet te
missen meerdaags sportspektakel voor echte diehards.

verantwoordelijk uitgever

Het volledige aanbod vindt u in de agenda achteraan in dit
magazine. Veel leesplezier!

Benoit Willaert - Algemeen Directeur
Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort

"In oktober zetten we de
garnaal als hoogkwalitatief
streekproduct passend in de
kijker. Dat doen we tijdens
de Maand van de Garnaal,
een themamaand met heel
wat activiteiten rond de
Nieuwpoortse garnaal"
— Geert Vanden Broucke —

Uw burgemeester,
Geert Vanden Broucke

fotografie
Stad Nieuwpoort, Westhoek verbeeldt, Michel Deveen, Isabelle
Vanhassel, Nick Verhaeghe, Pieter Clicteur, Sofie Legein, Sport
Vlaanderen, StAPwest, Kinepolis, Foodfront, Zetong Li, The Great
Pretenders, Andrew Korotkov, Johannes Vande Voorde, Kevin Van
Doorslaer
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kort
nieuws
geboortes
Monne | 29 april 2022

Anette | 27 juni 2022

Dochter van Wibo Lemmens
en Veerle Vanacker

Dochter van Paul Beguin
en Natalie De Cuman

Achiel | 6 mei 2022
Zoon van Lorenzo Debruyne
en Elise Marijsse

overlijdens
Robert Gijsels | 73 jaar

Monique Vandekerckhove | 65 jaar

Overleden te Nieuwpoort
op 18 juni 2022

Overleden te Oostende
op 12 juli 2022

Georges Léotard | 90 jaar

Fabian Crick | 43 jaar

Overleden te Ieper
op 22 juni 2022

Overleden te Veurne
op 5 augustus 2022

Yvonne Doms | 83 jaar

Simonne Denuwelaere | 89 jaar

Overleden te Veurne
op 30 juni 2022

Overleden te Nieuwpoort
op 6 augustus 2022

Maria Ramoudt | 73 jaar

Joseph Meert | 86 jaar

Overleden te Veurne
op 30 juni 2022

Overleden te Nieuwpoort
op 9 augustus 2022

Jeanine Deman | 89 jaar

Dominique Boullet | 65 jaar

Overleden te Veurne
op 5 juli 2022

Overleden te Nieuwpoort
op 11 augustus 2022

Maria Reybrouck | 90 jaar

Paul Desmet | 86 jaar

Overleden te Nieuwpoort
op 11 juli 2022

Overleden te Nieuwpoort
op 12 augustus 2022
Luce Wilquin | 73 jaar
Overleden te Nieuwpoort
op 12 augustus 2022
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Euforisch motorgeronk voor Nieuwpoortse Watson
word jij
beantwoorder
bij Awel?
Awel, de luisterlijn voor kinderen
en jongeren, zoekt vrijwillige
beantwoorders. Onzeker of het wel
bij je past? Awel, 't is een match! Of
je nu een echte huismus bent, een
lange slaper, gekke unicorn, klusser of
professor.
Awel, dat is luisteren naar kinderen en
jongeren van thuis uit, wanneer jij wil.
Diploma maakt niks uit, luisteren wel.
Surf naar www.awel.be
voor meer info.

De restauratie van de Nieuwpoortse Reddingboot
2 komt in een stroomversnelling terecht. Met de
herinstallatie van de volledig gereviseerde motoren
werd een belangrijke mijlpaal bereikt.
De bakboordmotor was in 2021 verwijderd om door
specialisten te worden nagekeken. Zij hebben de
motor volledig gedemonteerd, hersteld, gereinigd
en tenslotte in elkaar gezet vóór de terugplaatsing.
Doorheen de hele restauratie bleef het andere
exemplaar, de stuurboordmotor, in de Reddingboot
2 zitten. Na het veel gesleutel kwam deze motor
langzaam terug tot leven.
Beide motoren werden ook volledig geschilderd.
Om praktische redenen kregen de verschillende
onderdelen een karakteristieke kleur. Wanneer er
lekken zijn, ziet de motorist op de witte achtergrond
onmiddellijk waar het probleem zich voordoet. De
koperkleurige elementen hebben te maken met
de olie of mazout. De groen geschilderde stukken
hebben te maken met water voor de koeling.

KROON OP HET RESTAURATIEWERK
Met beide motoren terug op hun plaats, kon ook de
overkapping boven de motorkuip teruggezet worden.
Dit plaatstalen gevaarte is de constructie waarop de
schoorsteen van de Reddingboot 2 rust.
Nu verschuift de focus van de restauratieploeg naar de
romp. Daar staan grootschalige schilderwerken en een
vitaal behandelingsprocédé op het programma. Eens dit
is voltooid, wordt overgegaan tot de geschiktheidstesten
waarbij de Nieuwpoortse Watson voor het eerst sinds 1987
in het water zal worden neergelaten.
Meer info op www.nieuwpoort.be/watson
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de digidokter staat voor je klaar
De digidokter helpt bij problemen met je tablet, laptop, smartphone of andere digitale media.
WANNEER?
De digidokter komt naar de bib op maandag 12 september, 26 september, 10 oktober en 24 oktober 2022.
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.
Reserveer jouw afspraak met de digidokter via
www.nieuwpoort.be/vraag-voor-de-digidokter.

oproep!
fotomateriaal gezocht
voor expo in de bib
De bibliotheek bereidt een tentoonstelling voor
over de spoorweg en stations te Nieuwpoort-Bad,
Nieuwpoort-Stad en Ramskapelle.
Foto's van de oude stations vóór 1914 heeft de bib
al voldoende. Voor de expo is er echter nog nood
aan beeldmateriaal uit 1930 tot 1960. De bib zoekt
nog naar foto’s uit die periode van de stations in
Nieuwpoort-Stad en Nieuwpoort-Bad, treinen en
treinwachters. Ook beelden van de overweg aan de
Canadalaan en Astridlaan (halte Arkebrug) zijn welkom.
Heb jij nog materiaal liggen voor de expo? Laat vóór
halfweg oktober iets weten via tel. 058 22 30 40,
chantal.bekaert@nieuwpoort.be of kom langs in
de bibliotheek. Alle foto’s worden ingescand en
terugbezorgd.

stel je kandidaat voor
de bibliotheekraad
elk plantje helpt
een handje

kies deze herfst voor een
COVID-boostervaccin

Koop in september een plantje (€ 8) voor Kom op tegen
Kanker! Dat kan bij een van de honderden enthousiaste
plantjesteams van vrijwilligers tijdens het Plantjesweekend
op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 september. Je
treft hen aan winkels, op markten, aan huis …

Deze herfst zul je als inwoner van Nieuwpoort
een uitnodiging ontvangen voor een boosterprik.
De Vlaamse regering besliste immers om in
september de herfstcampagne van het COVID-19
vaccinatieprogramma op te starten opdat iedereen
beschermd de winter in kan.

Shop je plantje voor jezelf, voor een dierbare of voor een
zorgverlener. De kleurrijke azalea’s worden milieuvriendelijk geteeld en voor amper 8 euro haal je een echt Vlaams
streekproduct in huis. Met je aankoop draag je bij aan
betere zorg voor mensen met kanker en hun naasten.
Meer info via
www.plantjesweekend.be.
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Om te garanderen dat de meest kwetsbare groepen
een vaccin zullen krijgen voor eind september,
wordt in het vaccinatiecentrum Furnevent vanaf 15
september 2022 gestart met de eerste prikken.

De Stad is op zoek naar enthousiaste
Nieuwpoortenaren om in de bibliotheekraad te
zetelen. Dit comité heeft een raadgevende functie. Het
geeft het stadsbestuur advies over het beleidsplan en
activiteiten die kaderen in de werking van de bib.
In de bibliotheekraad worden leners van de
bib, scholen, rusthuizen en verenigingen
vertegenwoordigd. Er zetelen ook politiek
afgevaardigden in.
Liggen boeken, internet, leesbevordering, jeugd of
sociaal engagement je nauw aan het hart? Aarzel niet
om je kandidaat te stellen.
Dien je kandidatuur in vóór maandag 31 oktober 2022
via secretariaat@nieuwpoort.be of per brief naar Stad
Nieuwpoort, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort.

Meer info over het nut van een boosterprik op
www.laatjevaccineren.be/boostervaccinatie.
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KAFFEE
oefen je Nederlands
in het ABC-Kaffee
Praat je thuis geen Nederlands, maar wil je het wel
graag leren? In het ABC-Kaffee kun je met vrijwilligers
je Nederlands op een leuke manier oefenen.

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.

Gratis toegang, inschrijven is niet nodig. Geen opvang
voor je baby? Breng je kind gerust mee.
Het Sociaal Huis, Astridlaan 103
vanaf 6 september 2022 elke dinsdag,
telkens van 14 tot 15.30 u.

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.

sociale
zaken

De eerstvolgende activiteiten zijn:

sociaal restaurant
een gezonde maaltijd op maat
Inwoners van Nieuwpoort kunnen over de middag een warme maaltijd
nuttigen in de cafetaria van wzc De Zathe, Onze Lieve Vrouwstraat 18.
De maaltijden worden dagelijks vers bereid en bestaan uit soep, een
hoofdgerecht en een dessert. De maaltijden zijn zout- en vetarm.
In het sociaal restaurant kun je op weekdagen een warme maaltijd
nuttigen. Je bent welkom vanaf 11.30 u. Het tarief in het sociaal
restaurant bedraagt 6 euro per maaltijd.
VOOR WIE?
• Mensen die wegens ziekte, lichamelijke ongeschiktheid of
bijzondere sociale omstandigheden definitief of tijdelijk niet meer
zelfstandig kunnen instaan voor de bereiding van maaltijden.
• Mensen die voor hun hoofdverblijfplaats ingeschreven zijn in de
bevolkingsregisters van Nieuwpoort en hier ook effectief wonen.
• Inwoners die de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben, komen 		
steeds in aanmerking.
CONTACT?
Indien je gebruik wenst te maken van deze dienstverlening, neem dan
contact op met Stephanie Vandenbussche, Sociale Dienst wzc De Zathe
via tel. 058 22 21 82.
Meer info via www.nieuwpoort.be/sociaal-restaurant.
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• Infosessie gezonde voeding:
maandag 5 september 2022
• Zomercafé: maandag 3 oktober 2022
Het Sociaal Huis, Astridlaan 103
eerste maandag van de maand van 14 tot 16.30 u.

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

DINSDAG 06 DECEMBER
VORMING VOOR MANTELZORGERS
Sibe organiseert in samenwerking met de
mantelzorgverenigingen verschillende informatieve,
interactieve vormingen voor mantelzorgers.
In Nieuwpoort staat een infosessie rond
medicatiegebruik op het programma.
Waar kun je voorschriften terugvinden? Mag
je als mantelzorger medicatie afhalen? Tijdens
deze infosessie wordt dieper ingegaan op het
medicatieschema, de rol van een huisapotheker en
het elektronisch voorschrift.
Meer info over alle infosessies en inschrijven via
www.samenisbeter.be/acties/vormingen-voormantelzorgers, tel. 059 41 67 61 of
lies@samenisbeter.be.
13.30 tot 16.30 u.
Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14
gratis

zitdagen Dienst
Rechtshulp
Tijdens de zitdagen van de Dienst Rechtshulp kun je
al jouw problemen (echtscheidingen, huurproblemen,
onderhoudsgeld etc.) voorleggen. Je krijgt er een
eerste advies en informatie over je rechten en
plichten. Indien nodig verwijst de jurist je voor verdere
opvolging of afhandeling door naar een advocaat,
notaris, vakbond of sociale/administratieve dienst.
Alle inwoners van Nieuwpoort kunnen gratis
gebruikmaken van deze dienstverlening. De zitdagen
vinden plaats in Het Sociaal Huis, Astridlaan 103. Dit
op elke tweede en vierde maandag van de maand,
telkens van 16 tot 17.30 u. Maak een afspraak via Het
Sociaal Huis op tel. 058 22 38 10 of online via
www.nieuwpoort.be/juridische-hulp.
Indien fysieke afspraken niet mogelijk zijn, wordt
telefonische ondersteuning voorzien.
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HORIZONTAAL
2. Bijstand; steun; redding
4. Toestand waarin het geestelijk,
lichamelijk en sociaal goed met je gaat
6. Ingespannen denken; bezorgd peinzen; tobben
7. Bevestigend; instemmend;
met aandacht voor de goede dingen
9. Solidariteit
10. Situatie dat je alleen bent of je je alleen voelt

zaterdag 1 t.e.m.
maandag 10 oktober

Tijdens de Tiendaagse van de Geestelijke
Gezondheid roept de Stad de Nieuwpoortenaren op
om de handen uit de mouwen te steken en samen in
te zetten op het verhogen van onze veerkracht.
Tussen donderdag 1 en vrijdag 23 september kun
je bij de Dienst Onthaal in het Stadhuis en de Dienst
Toerisme in Nieuwpoort-Bad een krijtstift en een
raamsticker ophalen.
Met de krijtstift schrijf je op je eigen raam aan de
straatkant een mooie spreuk. Als je je materiaal
ophaalt, kun je een inspiratiebundel met leuke
spreuken inkijken of je mag er zelf eentje bedenken.
Voor wie liever niet met krijt schrijft, zijn er ook
raamaffiches beschikbaar.
Onder alle deelnemers wordt er één winnaar geloot
die wordt beloond met een mooie prijs.

ZATERDAG 01 T.EM.
MAANDAG 10 OKTOBER

12

/ NUS

4

6

DONDERDAG 06 OKTOBER
7

Als je overladen wordt met maatregelen, beslissingen
en verschillende meningen kan onzekerheid de kop
opsteken. Hoe ga je daarmee om?
8

Tijdens deze workshop met Machteld Govaerts van
PRH Persoonlijkheid en Relaties Vlaanderen sta je
stil bij moeilijke gevoelens als twijfel, onzekerheid,
ongerustheid etc. Je zoekt naar dingen die hoop en
vertrouwen geven en leert hoe ze houvast kunnen
bieden in een onzekere periode.
10 tot 12 u.
Stedelijke bibliotheek, Kokstraat 18A
€ 2 | Vooraf inschrijven en betalen gebeurt aan de
balie van de bib tijdens de openingsuren of bij het
onthaal in Het Sociaal Huis. Plaatsen zijn beperkt.

9

NOG MEER ACTIVITEITEN IN KADER
VAN GEESTELIJKE GEZONDHEID?
• In de bibliotheek vind je een thematafel en
worden spreuken in de boeken verstopt.
• Kijk ook eens op www.samenveerkrachtig.be
voor het aanbod in onze regio.

SPREUKENWANDELING
Via www.nieuwpoort.be kun je het plan downloaden
voor een heuse spreukenwandeling.
Je gaat op zoek naar spreuken doorheen de stad.
Sprokkel letters, vorm er het juiste woord mee en
maak kans op een mooie prijs.

3

5

WORKSHOP: VERTWIJFELING VOELEN,
VERTROUWEN VINDEN

VEERKRACHTIG NIEUWPOORT

2

VERTICAAL
1. Tevreden; genietend; door het lot begunstigd;
voorspoedig
3. Kracht van lichaam en geest om zich snel te herstellen
5. Het vertrouwen in de eigen kracht
8. Aanhoudende geestelijke druk; spanning

Tiendaagse van de
Geestelijke Gezondheid

We spreken meestal pas over mentale gezondheid als het
niet goed gaat. Daarom is het belangrijk om hieraan te
werken nog voor er zich problemen stellen. Dat gebeurt
tijdens deze Tiendaagse onder het motto
‘Samen Veerkrachtig’.

1

Voor vragen of info kun je terecht op
tel. 058 22 38 75 of sociaalhuis@nieuwpoort.be.

10

WEDSTRIJD TIENDAAGSE VAN
DE GEESTELIJKE GEZONDHEID
Vul het kruiswoordraadsel in. Deponeer het ingevulde
formulier tussen zaterdag 1 en 15 oktober in de urne
bij de bibliotheek, Toerisme Nieuwpoort-Bad of aan de
onthaalbalie in het Stadhuis. Je kunt ook een foto van
het ingevulde kruiswoordraadsel en je contactgegevens
doormailen naar sociaalhuis@nieuwpoort.be.
Deelnemers maken kans op een cultuurcheque ter waarde
van 25 euro. De drie winnaars worden na maandag 24
oktober persoonlijk op de hoogte gebracht.

naam:
adres:
tel.:
e-mail:
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Nieuwpoort
krijgt modern
watersportcomplex
Het gloednieuwe watersportcomplex in Nieuwpoort
bestaat uit een loods en een watersporthuis dat
voorzien is van alle moderne faciliteiten voor allerlei
watersporten. Zo ondersteunt Sport Vlaanderen
actief de nieuwste tendensen in de watersport zoals
foilen (sport met elektrisch aangedreven surfboard)
en wingsurfen (vorm van surfen waarbij je door een
opblaasbare vlieger wordt voortgedreven).
De architectuur van beide gebouwen is modern,
stijlvol, praktisch, en met hun golvende daken sluiten
de gebouwen mooi aan op hun omgeving.

openbare
werken

NIEUWE DOELGROEPEN CENTRAAL
De organisatie van watersport gaat voor Sport
Vlaanderen veel verder dan een aanbod van
sportklassen en sportkampen. Topsporters,
G-sporters, clubs, federaties, kinderen en bedrijven
kunnen allemaal op hun eigen niveau en volgens
hun eigen wensen van het water, de loods en
het watersporthuis genieten. Meer dan ooit is
het brede publiek welkom. Van steeds meer
watersportdisciplines kunnen sporters op eigen
houtje komen proeven.
Het vernieuwde watersportcomplex wenst daarnaast
een hefboom te zijn voor de ontwikkeling van
watersportactiviteiten in de brede regio. Al heel wat
watersportclubs gebruiken het watervlak. Nu zullen
ze dat kunnen uitbreiden naar de leslokalen en de
stockageplaats voor hun materiaal.
EXTRA AANDACHT VOOR G-SPORTERS

aanleg padelvelden
Dit najaar worden twee gloednieuwe padelvelden aangelegd op de voormalige site van het Paviljoentje. Padel is
een dynamische racketsport die het beste van tennis en
squash combineert. Je speelt het twee tegen twee op een
terrein met wanden.
Een padelterrein is rechthoekig (10 x 20 m) en omringd
door u-vormige wanden uit glas.
De vloer krijgt een kunststoflaag.
De werken nemen ongeveer twee maanden in beslag. De
kostprijs van dit project bedraagt 160.000 euro.

wegenwerken hervat
in Pieter Deswartelaan
De derde fase van de werken in de Pieter Deswartelaan,
tussen de André De Zaeyerstraat en de Oude
Spoorwegbedding, is voorzien op maandag 19 september.
Dit is onder voorbehoud van onverwachte weers- en/of
werfomstandigheden.
De werken in fase 3 omvatten de aanleg van een
dubbelrichtingsfietspad langs het water, de aanleg van
een nieuwe rijweg, het aanplanten van nieuw groen
(hagen, bomen) en het plaatselijk voorzien van enkele
parkeerplaatsen.

nieuwe strooiweide
voor begraafplaats
in Sint-Joris
Op de begraafplaats in Sint-Joris aan de Brugse
Steenweg wordt dit najaar de nieuwe strooiweide
aangelegd. De bestaande strooiweide blijkt immers te
klein geworden.
Deze komt ter hoogte van de conciërgewoning die in
een latere fase wordt afgebroken.
De kostprijs bedraagt 60.000 euro en het einde van
de werken is voorzien tegen 1 november 2022.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan het
toegankelijk maken van watersport voor de
G-sporters. Voor hen zijn er aangepaste zeilbootjes
en een hef-/hijskraan die de G-sporter toelaat in het
water of op de boot te gaan.
Meer info op www.sport.vlaanderen.

Meer info via
www.nieuwpoort.be/openbarewerken.
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wonen

nieuw!

bevraging over
de kustduinen

Mijn VerbouwPremie

één loket voor Vlaamse
renovatie- en energiepremies

Het LIFE DUNIAS project is een door Europa
gecofinancierd project voor herstel van onze kustduinen
door het verwijderen van woekerplanten. Samen met 15
andere partners zal het Agentschap voor Natuur en Bos
de werken uitvoeren. Het project loopt tot 2026.

Vanaf zaterdag 1 oktober 2022 vraag je de Vlaamse
renovatie- en energiepremies aan via één online loket:
www.mijnverbouwpremie.be.

Voor de werken van start gaan, wordt gepeild naar jouw
mening. Wat vind jij van onze duinen en wat is jouw
idee over het project? Zo kan het Agentschap rekening
houden met eventuele bezorgdheden en opportuniteiten.

Mijn VerbouwPremie vervangt sinds vrijdag 1 juli 2022
de meeste renovatiepremies van Wonen-Vlaanderen en
energiepremies van Fluvius. Ontdek de voorwaarden op
www.mijnverbouwpremie.be. Gebruik de simulator om te
weten op welke premies je recht hebt.

Meer info lees je op www.natuurenbos.be/lifedunias.

WIE?
Voor wie investeert in een bestaande woning, bestaand
appartement, appartementsgebouw of bedrijfspand.
WAT?
Er zijn premies voor investeringen in energieefficiëntie (dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie,
hoogrendementsglas, zonneboiler, warmtepomp,
warmtepompboiler en gascondensatieketel) en
investeringen in woningkwaliteit (elektriciteit en sanitair,
binnenrenovatie, ramen en deuren).
BEDRAG?
Het bedrag van de premie hangt voor woningen af van het
totale gezinsinkomen en de samenstelling van het gezin.
Voor bedrijfspanden gaat het om een vast bedrag per m²
of per installatie.
Let op! Je kunt de premie tijdelijk niet aanvragen
tussen 1 juli en 30 september 2022.

FINANCIER JE VERBOUWING
MET MIJN VERBOUWLENING
Naast de invoering van Mijn VerbouwPremie kun je
vanaf donderdag 1 september 2022 ook de renteloze
Mijn VerbouwLening tot 60.000 euro aanvragen.
Hiermee kunnen renovaties gefinancierd worden die
zowel focussen op woningkwaliteit als op het verbeteren van de energieprestatie.
Deze lening kan aangevraagd worden voor wie in
de laagste of middelste inkomensgroep van Mijn
VerbouwPremie zit. Ook private verhuurders en
verhuurders via een sociaal verhuurkantoor komen in
aanmerking.
Meer info op www.vlaanderen.be/bouwen-wonenen-energie/lenen/mijn-verbouwlening.
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Scan de QR-code hiernaast.
Je maakt kans op een gidsbeurt
in één van onze duingebieden.

is je putwater gezond?
eerst controleren!
Putwater zit van nature in de ondergrond. Sommige mensen hebben een
private grondwaterput met pomp. Ze pompen dat water dan op om het te
gebruiken voor allerlei klusjes of als drinkwater.
Welk water uit jouw kraan komt, hangt af van de bron waarop deze is aan
gesloten: een grondwaterput, een regenwaterput of -ton of het waterleidingnet.
PUTWATER GEZOND?
Water om te drinken, te koken, af te wassen of te douchen mag niet besmet zijn
en mag geen verontreinigende stoffen bevatten. De meeste waterputten zijn
hier niet altijd genoeg tegen beschermd (pesticiden, rioolwater, besmetting
na overstroming, mesthoop etc.). Putwaterkwaliteit kan ook verslechteren door
stoffen uit de natuurlijke bodem zelf.
Een klein probleem kan putwater ongezond maken door bacteriën of giftige
stoffen. Dit merk je op korte termijn (maagdarmproblemen), maar soms zijn
gezondheidsproblemen pas na vele jaren merkbaar en zeer ernstig.
WAT KUN JE BEST DOEN?
Leidingwater is sowieso de veiligste keuze om te drinken, te koken en om je te
wassen. Wil je toch putwater gebruiken als drinkwater, let dan zeker hierop:
•
		
•
		
•
		

Je hebt geen ‘levenslange gezondheidsgarantie’ op de kwaliteit van 		
putwater. Laat je putwater daarom regelmatig controleren.
Gebruik je zowel leidingwater als put- of regenwater, hou dan je leidingen
goed gescheiden. Zo vermijd je besmetting van je leidingwater.
Gebruik nooit loden leidingen of pompen. Kies voor materialen die geen
schadelijke stoffen afgeven in het water.

info via www.vmm.be of
www.zorg-en-gezondheid.be.
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Verwarming

19/09/2022

Ventilatie

12/10/2022

Online

om

Online

m.

start om 20u00

Warm water

26/10/2022

Warmtepompen

15/11/2022

Zonnepanelen

29/11/2022

Online

sies!

start om 20u00

Online
Online

Muurisolatie en hoogrendementsglas
Online

Dakisolatie
Online

start om 20u00
start om 20u00

neem deel aan de
Energiefit-sessies!
Heb jij binnenkort bouw- of
verbouwplannen en wil je tips en tricks
weten om grondiger te BENOveren? Dat
kan met de gratis Energiefit-sessies!
Organisatie van Energiehuis DVV
Westhoek in samenwerking met Fluvius.

start om 20u00

onze insecten
hebben hulp nodig
Insecten zijn broodnodig om de natuur in evenwicht
te houden. Bijen, wespen, vlinders, kevers en andere
insecten kampen echter met tekorten aan nectar- en
stuifmeelbronnen, het verdwijnen van geschikt leefgebied
en het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
Hier zijn enkele tips om de insecten in je eigen tuin te
helpen:

8/12/2022

start om 20u00

VERMIJD CHEMISCHE BESTRIJDINGSMIDDELEN

20/12/2022
start om 20u00

Een ecologische en (bio)diverse tuin kan zelf de plaag
bestrijden. Voorzie daarom planten die stuifmeel en nectar
voorzien aan lieveheersbeestjes: brandnetels, meidoorn,
duizendblad, luzerne, sleedoorn etc. Een volwassen
lieveheersbeestje eet immers zo’n 80 bladluizen per dag,
de larven tot wel 120!

Bewoners uit de Westhoek kunnen aan elke sessie deelnemen!
Schrijf je snel in via de QR-code of op

www.fluvius.be/energiefit

Handmatig verwijderen van rupsen of het inzetten van
kippen zijn effectieve natuurvriendelijke manieren om
ongewenste gasten weg te krijgen.

Of schrijf je in via Energiehuis Westhoek:
energiehuis@dvvwesthoek.be - 051 97 04 20

HANG EEN INSECTENHOTEL

DIENSTVERLENENDE VERENIGING

WESTHOEK

Je geeft insecten een onderdak waar ze zich op natuurlijke
wijze kunnen voortplanten. Hang het hotel voldoende hoog
op een zonnige plaats, afgeschermd van regen en wind en
met de opening naar het zuiden.

hey

r,
rakke

spaaractie

kleef hier
je fruitstickers!

Zorg voor een voedselrijke omgeving met bloeiende
planten van het vroege voorjaar tot na de zomer.
VERGROEN JE TUIN
Plant een haag als afsluiting in plaats van een muur of
draad. Gebruik hiervoor inheemse soorten: haagbeuk,
beuk, meidoorn, veldesdoorn, liguster etc.
Onthard je voortuin en kies voor bloeiende plantensoorten.
Ook met bloemen in potten of bloeiende kruiden zoals
lavendel, rozemarijn en tijm kun je bijen helpen.
Kies voor streekeigen klimplanten zoals klimop, wilde
wingerd, druif, bosrank of kamperfoelie.
KIES VOOR GROENDAKEN
Ze hebben niet alleen een waterbergende en isolerende
functie, maar zorgen ook voor extra natuur op nietgebruikte plaatsen. Heel wat vetplanten hebben een mooie
bloeiperiode en lokken insecten.

tr e k

de fruitplakker
!
van mijn smakker

MAAI NIET TE VAAK

Per volle spaarkaart plant IVVO een boom in het fruitstickerbos.
Deponeer de volle spaarkaart in de box op jouw recyclagepark of in
jouw gemeentehuis tegen uiterlijk 31 december 2022.

Fruitstickers zijn niet composteerbaar en horen daarom niet thuis in de gft-container
WWW.IVVO.BE | T 057 21 41 60
maar wel bij het restafval. Verwijder dus altijd de fruitsticker van je stuk fruit.
18

/ NUS

Zo geef je bloemen en kruidachtige planten de kans om te
bloeien. Insecten hebben nood aan bloeiende planten en
een variatie in grashoogte.
SNOEIEN NA HET BLOEIEN
Heel wat goede bijenplanten worden te vroeg en te
enthousiast gesnoeid. Probeer eens te snoeien na de bloei
of sla zelfs een jaartje over.
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"Werken op de
kinderboerderij vind ik
erg ontspannend en het
maakt mijn hoofd leeg."
— Rita Coussens —

waar ik 21 jaar heb gewerkt. Vroeger
engageerde ik mij ook bij Kind & Gezin
en als vrijwilligster bij de palliatieve
thuiszorg. Nu ben ik actief bij Domino en
bij het wzc De Zathe. Tien jaar geleden
ben ik gestart als vrijwilligster in de
vlindertuin. Samen met enkele andere
vrijwilligers heb ik toen geholpen met de
aanleg van de vlindertuin. Het ontwerp
van tuinarchitect Ghyselen is trouwens
gebaseerd op vier vleugels, net zoals de
vleugels van een vlinder.
Welke vlindersoorten vinden we terug
in de vlindertuin?

de vlindertuin van
Kinderboerderij
De Lenspolder
gesprek met
geëngageerde
vrijwilligers Rita,
Karina en coördinator
Marie-Ange
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Tien jaar geleden werd de
Kinderboerderij een flink stuk
aantrekkelijker dankzij de aanleg
van een vlindertuin. Op de boerderij
werd ook een gloednieuwe bijenhal
met doorkijkwand gebouwd. De
gerenommeerde tuinarchitect Chris
Ghyselen uit Oedelem stond in voor
de aanleg van deze prachtige tuin.
Enkele bereidwillige én enthousiaste
vrijwilligers helpen met het onderhoud
van de vlindertuin.
Welke vrijwilligers waren er zoal actief
in de vlindertuin?
Marie-Ange Loones, coördinator van de
Kinderboerderij: Alain Maes, Lucienne
Beschuyt, Paulette Kekelenbergh (+),
Miranda Heynen, Mark Reynaert en
Karina Dewulf waren de eerste vrijwilligers die samen regelmatig de handen
uit de mouwen staken in onze vlindertuin. Later boden Ann Perdaen, Eric
Boeykens en Rita Coussens zich aan om
te helpen met het onderhoud van deze

unieke tuin. Momenteel is het vooral Rita
Coussens die actief is in de vlindertuin
met nu en dan de hulp van An Perdaen.
Rita Coussens: Ik heb 42 jaar als zorgkundige gewerkt in de K.E.I. en in 2018
ben ik gestart als vrijwilligster in de
Kinderboerderij. Voordien zette ik mij
als vrijwilligster in het wzc Dunecluze in
maar dat soort vrijwilligerswerk lag me
niet zo goed. Vermits ik opgroeide op
de boerderij van mijn ouders kun je mij
gerust omschrijven als een echt buitenmens! Het onderhouden van de vlindertuin bevalt me erg, ook al is het vaak hard
werken. Regelmatig steek ik ook een
handje toe bij allerhande andere klusjes
want hier op de Kinderboerderij valt er
altijd wel iets te doen. Zo sta ik in voor de
schoonmaak van de konijnenhokken en
help ik met het wieden van het onkruid.
Karina Dewulf: ik was 16 jaar actief als
verpleegkundige in het Serruysziekenhuis te Oostende. Daarna ging ik aan de
slag in het woonzorgcentrum De Zathe

Karina: De bezoekers verwachten een
overdekte vlindertuin met exotische
vlinders maar dit is hier niet het geval.
Inheemse soorten zoals de dagpauwoog, atalanta, klein koolwitje, distelvlinder, de kleine vos etc. kun je hier wel
uitvoerig observeren. We spotten hier
ook regelmatig mooie kolibrievlinders.
Marie-Ange: Naast de vele vlinders kun
je hier ook hommels en andere insecten
ontdekken die worden aangetrokken
door de vele bloemen en planten. Eén
van de favoriete planten is de kleurrijke
vlinderstruik waarop de vlinders zich
graag nestelen. We hebben ook fluorescerende bloemen geplant om nachtvlinders zoals de Gamma-uil te lokken.
Op 11 juni kon je tijdens een nocturne
trouwens heel wat leren over het boeiende leven van de nachtvlinders. Ook
deze vlinders brengen het stuifmeel over
en zorgen voor de bestuiving van de
bloemen. De Dag van de Vlinder en de
Bij op 12 juni was eveneens een succes!
Tijdens deze gezinsnamiddag pakten
we uit met een vlinder- en bijzoektocht
en activiteiten zoals vlinders vilten,
een vlinderworkshop met aquarellen,
een vlinder- en bijlabo en boeiende
infostands.
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De vlindertuin ligt er momenteel
prachtig bij. Het resultaat van gezamenlijke inspanningen?
Marie-Ange: De vlindertuin was dringend toe aan een grote onderhoudsbeurt en in het voorjaar werd de tuin volledig op punt gezet. De werken werden
uitgevoerd door medewerkers van de
stedelijke Groendienst, personeelsleden
van de Kinderboerderij en vrijwilligers.
Zelfs tuinarchitect Ghyselen stak een
handje toe tijdens deze noodzakelijke
onderhouds
werken van dit prachtig
stukje natuur! We hebben ook enkele
nieuwe soorten vlinderplanten aangeplant. Binnenkort wordt het infobord
over de planten aangepast en opnieuw
gedrukt. Zo kun je zelf heel wat info
opzoeken over je lievelingsbloemen.
Rita: Zelf heb ik ook meegeholpen aan
de grondige opknapbeurt van de tuin.
Het was erg lastig en hard werken maar
het resultaat mag gezien zijn! Veel wandelaars spreken me trouwens vaak aan in
de vlindertuin en uiten hun appreciatie
voor het vrijwilligerswerk dat wij verrichten op de Kinderboerderij. Bij slecht
weer of wanneer het te warm is, heeft het
echter geen zin om te tuinieren en laten
we de tuin even ongemoeid.
Karina: Veel mensen genieten van de
rust in de vlindertuin en komen er graag
verpozen op de zitbanken. Het is een
rustige plek waar je ongestoord kunt
lezen, ontspannen en genieten van het
prachtig kleurenpalet aan vaste planten.

Vlinders worden beschouwd als waardevolle
indicatoren van de kwaliteit van ons leefmilieu. Wie
meer wil weten over de wondere wereld van de
dag– en nachtvlinders moet beslist een bezoekje
brengen aan de vlindertuin. Wie deze prachtige
dieren en insecten wil helpen, kan zich ook inzetten
als vrijwilliger in de Nieuwpoortse vlindertuin.
Wie zich geroepen voelt om, vooral in het voorjaar,
wat te helpen met het onderhoud van de vlindertuin voor enkele uurtjes per week, mag zich altijd
melden in de Kinderboerderij.
Kinderboerderij De Lenspolder
Elf-Juliwijk 6a
tel. 058 23 69 86
kinderboerderij@nieuwpoort.be
www.visit-nieuwpoort.be

throwback!

Tien jaar geleden werd de vlindertuin bij Kinderboerderij
De Lenspolder aangelegd. Vanaf het begin kon het
project rekenen op heel wat enthousiaste vrijwilligers.

Jullie hebben als ‘vlindermadammen’
veel vrije uurtjes gespendeerd in de
vlindertuin. Welke voldoening putten
jullie uit dit vrijwilligerswerk?
Karina: In de beginfase werkten we met
een vaste ploeg vrijwilligers en dat gaf
veel voldoening. Je leert nieuwe mensen
kennen en legt ook nieuwe sociale
contacten wat deugd doet. Als je ouder
wordt, moet je vooral veel dansen en tuinieren. Tuinieren is immers gezond want
werken in de buitenlucht zorgt voor een
flinke dosis zuurstof in je lichaam.

"De vlindertuin is
een rustige plek waar
je ongestoord kunt
lezen, ontspannen en
genieten."
— Karina Dewulf —
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Rita: Het leggen van sociale c ontacten
vind ik een goede zaak en via dit vrijwilligerswerk heb ik al veel mensen
kunnen ontmoeten. Werken als vrijwilliger op deze Kinderboerderij vind ik
erg ontspannend en het maakt op een
gezonde manier ook je hoofd leeg. Net
zoals Karina en de vroegere vrijwilligers
voel ik mij door het werk dat ik op de
Kinderboerderij verricht erg nuttig en
gewaardeerd.
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nieuwe ondernemingen
De Ganzepoot
Pieter Deswartelaan 3
Bij sfeer- en danscafé De Ganzepoot kun je terecht voor een lekker
drankje, het volgen van sportwedstrijden of een partijtje biljart of
darts.
tel. 0496 21 97 46
Sfeer en dans Café De Ganzepoot
Bloombay Nabies & Kids
Robert Orlentpromenade 9A
In deze baby- en kinderwinkel kun je terecht voor alle
benodigdheden om een kindje te verzorgen en te laten opgroeien,
kinderkledij en toffe interieurartikelen.
info@bloombay.be | www.bloombay.be
tel. 0496 07 50 47 | Bloombay Babies & Kids

Kaai Pizzeria
Kaai 6/2
Voor een lekkere pizza, pitta en nog veel meer kun je terecht bij Kaai
Pizzeria.
www.kaaipizzeria-nieuwpoort.be
tel. 0492 46 86 87
Juttu
Albert I laan 198
Juttu is een concepstore full of fashion, maar ook home & deco,
beauty, food, boeken en cadeau-ideeën voor hem en haar.
www.juttu.be | tel. 058 41 08 81
@juttuofficial

project Recht uit Zèè
Met het project Recht uit Zèè werken Stad Nieuwpoort, de
Nieuwpoortse vissers, visgroothandelaars én restaurants
samen om duurzame en dagverse vis te promoten.
Het doel is om Nieuwpoortse restaurants te stimuleren
om met in Nieuwpoort geveilde vis te werken. Het project
Recht uit Zèè streeft ernaar om meer Nieuwpoortse
gevangen vis en garnalen op de borden te krijgen van de
Nieuwpoortse restaurants.
Verse vis uit onze Noordzee, gevangen door Nieuwpoortse
vissers vanuit een Nieuwpoortse boot. Dwars door de
Vismijn via een Nieuwpoortse vishandelaar naar je favoriete
restaurant. Vakkundig en passioneel bereid door een
getalenteerde Nieuwpoortse chef. En zo op je bord. Dat is
Recht uit Zèè.
In het eerste proefjaar gaan vier handelaars samenwerken
met elk twee restaurants. Iedere deelnemer kiest resoluut
voor een duurzame aanpak en promoot ook minder
bekende vis.
Voorwaarde om deel te nemen aan het project is dat
groothandelaars en restaurants in het eerste jaar het label
van Visserij Verduurzaamt behalen. Daarnaast moet er
zoveel mogelijk vers gevangen vis uit Nieuwpoort verkocht
worden en moet duidelijk zijn vanwaar de vis afkomstig
is. Alle spelers ondertekenen een charter om zich te
verbinden aan deze voorwaarden.
Ook maakt het project de consument bewust
van het duurzame visverwerkingsproces. Via een
promotiecampagne wordt de kwaliteit van de
Nieuwpoortse Noordzeeproducten in de kijker geplaatst.
Door middel van storytelling kom je te weten hoe de vis op
jouw bord komt. De manier waarop en wie de vis vangt, is
immers even belangrijk als de gevangen vis zelf.

meer info via
www.rechtuitzee.be.

lokale
economie
weekend
van de klant
Kom op 1 en 2 oktober winkelen in Nieuwpoort en
geniet van originele straatanimatie en verschillende
shoppingacties. Vergeet zeker je spaarkaart niet
aan te vragen bij de deelnemende handelszaken.
Zo maak je kans op één van de te winnen
waardebonnen.

meer info op www.weekendvandeklant.be
of www.unizonieuwpoort.be.

The CORNR Hotel
Albert I laan 129
In The CORNR Hotel dompel je onder in een onvergetelijke ervaring
van luxe en comfort.
www.cornrhotel.be | receptie@cornrhotel.be
tel. 058 59 11 33 | @thecornrhotel

VADC
Dockaertstraat 69
Herstellen van allerhande problemen aan computers, verwijderen van
virussen en spyware, recupereren van gegevens op defecte toestellen,
ontwerpen van websites op maat etc.
vadc.be | info@vadc.be | tel. 0468 18 35 36

Avenue 1
Lombardsijdestraat 7E
Leuke juwelen en accessoires verkrijg je bij Avenue 1.
tel. 053 77 73 75
Avenue 1
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Het project ‘Recht uit Zèè’ streeft ernaar om meer
Nieuwpoortse gevangen vis en garnalen te laten
degusteren in de Nieuwpoortse restaurants. In totaal
nemen acht restaurants deel aan het project. Tegen 2024
zou dit aantal moeten uitbreiden naar 20.
Maar wat vinden de deelnemende restaurants nu van het
project? Wij stelden enkele vragen aan de eigenaars van
Tabl’O, Brasserie Nieuwpoort en ’t Ponton.

MAYA STROBBE

KRIS LINGIER

DAJO DEVILLÉ

Tabl'O
Sint-Bernardusplein 4

Brasserie Nieuwpoort
Marktplein 19

't Ponton
Havenstraat 1

Wat is jullie motivatie om aan dit project deel te nemen?

Wat is jullie motivatie om aan dit project deel te nemen?

Ik denk dat ‘onbekend is onbemind’ een grote rol speelt bij
veel mensen in de keuze van een gerecht. Op de meeste
menukaarten staan er gerechten met tong en kabeljauw.
Mensen spelen immers graag op veilig en weten dat dit
lekker is. Maar dit is niet altijd het geval. Wanneer we een
minder gekende vissoort op ons suggestiebord aanbieden, wordt dit gerecht bijna altijd gekozen. Deze actie is
dus ideaal om onszelf te blijven ‘challengen’ en gerechten
te creëren met minder gekende vissoorten.

Eerst en vooral is het ecologisch. Er wordt heel wat vis vanuit
het buitenland geïmporteerd, wat niet goed is voor het milieu. Daarnaast heeft het project een positieve impact op de
vissers zelf. Zij krijgen vaak niet veel betaald voor minder bekende vissoorten. Als zaakvoerder heb ik mij geëngageerd
om voor bepaalde vissoorten méér te betalen dan de duurste prijs die ze op de veiling krijgen. Tot slot willen we onze
klanten laten proeven van minder gekende vissoorten. We
laten hen zien dat dergelijke soorten ook lekker zijn en vaak
ook gezonder omdat ze het meest vers zijn.

We werken al sinds de start van ons restaurant met minder
bekende vissoorten zoals pieterman, rode poon en steenbolk. Het was voor ons dan ook een evidentie om deel te
nemen aan het project Recht uit Zèè. We hebben bovendien een sterke connectie met de Nieuwpoortse Vismijn en
zijn dan ook zeer opgetogen dat we kunnen bijdragen aan
dit project.

Met welke visgroothandel gingen jullie in zee en hoe verloopt de samenwerking?

Met welke visgroothandel gingen jullie in zee en hoe verloopt de samenwerking?

We werken samen met Visgroothandel Nijf en worden
vooral geïnformeerd via de gemeenschappelijke whatsappgroep die werd gemaakt voor deze actie.

We gingen met Danny Huyghebaert in zee en de samenwerking verloopt vlot. Via een whatsappbericht van de visveiling krijgen we een overzicht van de aangevoerde vissoorten en van welk vissersvaartuig de vis afkomstig is. Wij
sturen onze bestelling door naar Danny die naar de veilig
gaat en de vis voor de middag bij ons levert.

Wat is jullie motivatie om aan dit project deel te nemen?

Kiezen veel klanten voor de visgerechten en vallen deze
met minder gekende vissoorten in de smaak?
Zeker en vast. Wij bieden bijna wekelijks andere suggesties aan. Dit communiceren wij via onze sociale media etc.
Daarnaast geven wij altijd een woordje uitleg aan tafel bij
de nieuwe gerechten. De meeste klanten zijn namelijk benieuwd naar de nieuwe smaken die we voorschotelen.
De grijze garnaal wordt geroemd als de kaviaar van de
Noordzee. Een terechte omschrijving?
Zeker en vast. We mogen fier zijn op deze delicatesse.
Daarom spannen wij ons in om de Noordzeegarnaal zoveel
mogelijk te promoten én we benadrukken dat handgepelde garnalen zoveel lekkerder zijn.
Jullie behoren tot de fijne selectie van lokale restaurant
uitbaters die exclusieve degustatiemenu’s met garnalen in
de hoofdrol aanbieden. Hebben jullie veel garnaalgerechten op de kaart staan en welke degustatiemenu’s worden
aangeboden in oktober?
Garnalen in al hun eenvoud, niets is lekkerder. Daarom
houden wij ook zo van ons slaatje garnaal. Garnaaltjes,
kropsla, een eitje, verse mayonaise, een ontveld tomaatje
en gebakken krielpatatjes.
Voor de Maand van de Garnaal hebben we een gerechtje
klaar dat ongetwijfeld in de smaak zal vallen: salpicon van
garnaal, sour cream, salty fingers, tomberry tomaatjes en
soldaatjes met zeewierboter.
Hebben jullie een favoriet gerecht met de
Noordzeegarnaal of vis?
Binnenkort kun je bij ons genieten van een canapé met
kleine Lisette (makreel) en van een heerlijk gerecht met zeekat.
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Kiezen veel klanten voor de visgerechten en vallen deze
met minder gekende vissoorten in de smaak?
Onze klanten bestellen vaak visgerechten met tong en kabeljauw. Het is onze taak om ook de minder bekende vissoorten voor te stellen. Ik heb al veel klanten kunnen overtuigen en verrassen. Hierdoor zetten we ze misschien ook
aan om dergelijke vis thuis te bereiden.
De grijze garnaal wordt geroemd als de kaviaar van de Noordzee. Een terechte omschrijving?
Een heel terechte omschrijving! We werken al meer dan tien
jaar uitsluitend met verse handgepelde grijze garnalen. In het
garnaalseizoen geven we ’s avonds een potje garnalen als
amuse zodat onze klanten ze kunnen proeven en leren pellen.
Jullie behoren tot de fijne selectie van lokale restaurant
uitbaters die exclusieve degustatiemenu’s met garnalen in
de hoofdrol aanbieden. Hebben jullie veel garnaalgerechten op de kaart staan en welke degustatiemenu’s worden
aangeboden in oktober?
We bieden drie garnaalgerechten aan: verse huisgemaakte garnaalkroketten, tomaat-garnaal en de Nieuwpoortse
kabeljauwpuree, ons signature-dish en best verkochte gerecht aller tijden. Deze gerechten vallen steeds bijzonder
in de smaak van onze klanten.
Heb je een favoriet gerecht met Noordzeegarnaal of vis?

Met welke visgroothandel gingen jullie in zee en hoe verloopt de samenwerking?
We werken samen met verschillende leveranciers die over
het label ‘Visserij Verduurzaamt’ beschikken. Voor dit nieuw
proefproject viel onze keuze op de Nieuwpoortse Vistrap
voor de aankoop van verse vis en garnalen.
Kiezen veel klanten voor de visgerechten en vallen deze
met minder gekende vissoorten in de smaak?
Aangezien we sinds het begin uitpakken met minder bekende vis, zijn we erin geslaagd om een trouw cliënteel
op te bouwen dat graag eens iets anders eet dan de vertrouwde kabeljauw of zalm. Deze vissoorten nemen we ook
steeds op in ons versmarktmenu en/of weeklunch waardoor klanten ze (durven) leren kennen.
De grijze garnaal wordt geroemd als de kaviaar van de
Noordzee. Een terechte omschrijving?
Zeker! Garnaal is een veelgevraagd product dat altijd in
de smaak valt bij onze klanten. Bij ons krijgt iedereen als
amuse een portie ongepelde Nieuwpoortse garnalen. Zo
kunnen klanten de pure onbewerkte smaak van de ongepoederde verse garnalen proeven.
Jullie behoren tot de fijne selectie van lokale restaurant
uitbaters die exclusieve degustatiemenu’s met garnalen in
de hoofdrol aanbieden. Hebben jullie veel garnaalgerechten op de kaart staan en welke degustatiemenu’s worden
aangeboden in oktober?
We hebben onder de noemer Recht uit Zèè een vast gerecht met Nieuwpoortse zeebaars en garnalen op de menukaart staan. In oktober leggen we in ons versmarktmenu
de nadruk op de Nieuwpoortse garnaal. Uiteraard zullen
we ook een minder bekend visje bereiden.
Heb je een favoriet gerecht met Noordzeegarnaal of vis?
Ik geniet vooral van garnalen puur natuur. Dat is voor mij
het lekkerste.

Mijn favoriete gerecht is de Nieuwpoortse kabeljauwpuree
met handgepelde grijze garnalen, een gepocheerd eitje
van boer Olivier met garnalenmousseline.
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Garnaalkruiersfamilie in de kijker
Het manueel voortslepen van een
sleepnet doorheen het ondiepe
zeewater wordt ‘kruien’ genoemd.
Kruiers wagen zich in zee om garnalen
te vangen. Tijdens de koude wintermaanden zal je ze niet aantreffen, maar
in het voor- en najaar kun je ze vaak zien
langs het strand. Zo ook Marina Van
Elverdinghe en kleinkinderen Kim en
Lorina Allewerelt. Ook dochter Wendy
Dugardein is steeds van de partij om te
vangst ter plaatse te sorteren. Een heus
familiegebeuren dus.
Hoe zijn jullie begonnen met garnaalkruien?
Marina: Toen ik jong was, deed ik aan
garnaalkruien maar daarmee ben ik toen
gestopt. Tot iemand van Garnaalkruiersclub De Spanjaardbank me een achttal
jaar geleden vroeg om lid te worden. En
zo geschiedde. Ik ben opnieuw beginnen kruien en ook mijn oudste kleinzoon
en -dochter Jelle en Amber gingen met
mij mee. Toen zij twaalf jaar waren, zijn zij
allebei lid geworden van De Spanjaardbank. Een drietal jaar geleden is Lorina
dan toegetreden.
Lorina: Maar ik deed het al veel langer,
gewoon niet in clubverband. Ik weet nog
toen ik klein was dat we met papa naar
het strand gingen om te garnaalkruien.
Toen ik twaalf werd, de minimale leeftijd
om je aan te sluiten bij De Spanjaardbank, ben ik ook lid geworden.
Wendy: Kim is een jaar geleden officieel
lid geworden van de club maar kruit ook
van jongs af aan. Ikzelf ben er ingerold
door de kinderen. Ik blijf echter op het
strand om de vangsten schoon te maken.
Wat kunnen jullie vertellen over jullie
club, De Spanjaarbank?
Marina: De club zal volgend jaar 50
jaar bestaan. Enkele kruiers bedachten in 1973 de idee om samen in
clubverband te gaan kruien. De
Spanjaardbank is de oudste en meest
bekende garnaalkruiersvereniging van
de streek. De club organiseert het hele
jaar door tal van activiteiten. Zo richten
we teambuildingactiviteiten in voor
bedrijven. Ze krijgen een kruierspak,
een net en wij begeleiden hen door
het kruiersproces. Daarnaast geven
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we ook demonstraties voor scholen.
We zijn vooral actief in Nieuwpoort en
Koksijde.
Wendy: In Nieuwpoort geven we
ook demonstraties voor bezoekers.
Zij reageren steevast enthousiast
als ze ons bezig zien en stellen ook
heel wat vragen. Uiteraard zijn ze ook
heel nieuwsgiering naar de vangst. In
Nieuwpoort wordt deze gratis uitgedeeld. Mensen kunnen op de Zeedijk
lekkere verse garnalen komen proeven.
Marina: We vragen wel altijd aan de
aanwezige toeschouwers of ze garnalen kunnen pellen want het is een echte
zonde om garnalen weg te gooien.
Wat ik wel opmerk, is dat steeds meer
kinderen opnieuw goed kunnen pellen
en dat is een goede zaak. Bij de kruiersdemonstraties voor scholen leggen
we daarom ook nadruk op een goede
techniek.
Wat spreekt er jullie het meest aan bij
het garnaalkruien?
Wendy: Het familiegebeuren. Mijn man
en ik zijn allebei afkomstig van echte
vissersfamilies. Zo gingen ze vroeger al
samen garnaalkruien. Nu doen wij het
met de hele familie. Ook mijn man heeft
zich aangesloten bij de club. Iedereen
heeft zijn rol. Wij hopen uiteraard dat onze
kinderen onze passie zullen doorgeven
aan die van hen.
Lorina: Sowieso! We wonen aan de zee
en kunnen dat niet zomaar vergeten.
Zo hebben Kim en ik ook een bootje
waarmee we samen gaan varen in de
Havengeul.

Marina: Voor mij is het echt ontspannend.
Van zodra ik een rechte lijn gevonden
heb, ga ik ervoor. De zee is dan van mij
alleen.

Lorina: Dat gewicht kan soms echt
onhandig zijn. Daarom geef ik soms
voorkeur aan een surfpak. Dat is praktischer en geeft meer bewegingsvrijheid.

Lorina: Dat klopt. Je bent alleen in zee en
dat brengt rust.

Marina: Vroeger bestond dergelijke
uitrusting niet. Men ging dan gewoon in
zee met gewone kleren en sokken aan.

Elke jaar organiseert De Spanjaardbank
ook een kampioenschap garnaalkruien.
Wat kun jullie ons daarover vertellen?
Marina: We kruien van Pasen tot november. In september richten we een kampioenschap in. Vorig jaar was Lorina kampioen van de vrouwen en Kim kampioen
van alle mannen. Tijdens de wedstrijden
moet je ervoor zorgen dat je het grootst
aantal garnalen in kilo’s vangt. Iedereen
die kruit, doet hier aan mee.
Lorina: Het competitieve gegeven
spreekt mij hier erg aan. Het is een wedstrijd en ik wil de eerste zijn. Dan zet ik
door om de meeste garnalen te vangen.
Papa is onze coach en geeft altijd het
juiste advies zodat wij kunnen winnen.
Hij weet precies de juiste plekken waar
de meeste garnalen zitten.
Wendy: Ook Kim is heel erg gedreven.
Hij zet alles op alles om als eerste te eindigen. En hierbij is hij zeker niet bang om
zichzelf nat te maken.
Hoe gaat het garnaalkruien precies in
zijn werk?
Marina: Eerst en vooral monteren we
onze netten. Mijn man is nettenmaker en
maakt al onze netten zelf. Daarna doen
we onze speciale uitrusting aan. Die is
waterdicht maar weegt heel veel. Het
grootste gewicht komt van de laarzen
die aan het pak hangen.

Wendy: Eenmaal ze aangekleed zijn,
gaan ze in het water. Dan zet ik een tafel
klaar om alle vangsten op schoon te
maken.
Marina: De eerste keer doen we een
korte trek. Dan kijken we er wat er in het
net zit. Dan gaan we naar een andere
plaats. Zo vergelijken we waar er het
meest te vangen is.
Wendy: Het is beter om korte trekken te
doen. Je weet immers niet wat er gebeurt
met je net. Wanneer je net bijvoorbeeld
niet dicht is, kun je blijven wandelen
zonder dat je iets gevangen hebt.
Lorina: We zijn meestal vijf à zeven
minuten in het water. De plaats waar we
je gaat kruien is, zoals oma aanhaalde,
zeer belangrijk. Als je op het strand staat,
zie je donkere plekken in het water. Dat is
de plaats waar je moet zijn want meestal
valt er daar veel te vangen.
Wendy: Elke kruiersgroep heeft een tafel
op het strand staan waarop de vangst
gesorteerd wordt. Hierop ligt een ijzeren
net. Soms kan het zijn dat er veel garnalen in zitten, de andere keer is dit minder.
Soms hebben we veel wier en krabben
maar dat gooien we meestal terug. De
gevangen garnalen gaan in een emmer
en worden gezeefd. De kleintjes die
erdoor vallen, gooien wij ook terug.
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Na het garnaalkruien nemen we de garnalen mee naar huis
en we koken ze daar. De netten worden gespoeld en opgehangen om te drogen.
Wat vinden jullie nog in jullie netten?
Marina: Wanneer we demonstraties geven, moeten we toeschouwers waarschuwen voor pietermannen. Deze vissen zijn
gevaarlijk en daar mogen ze zeker niet aankomen.
Wendy: Ook voor ons is het gevaarlijk. Bij het schoonmaken
van de netten moeten we extra aandachtig zijn. Dan gebruik
ik zeker een tang om alles grondig te bekijken. Een minder
leuke vangst is plastic. Het is jammer dat wij zoveel afval
vinden. Wij moeten altijd een extra zak meenemen om afval
in te sorteren.

omgaan met frustratie
en agressie

Zijn er risico's aan het garnaalkruien verbonden?

Heeft je kind soms moeite om zichzelf te beheersen?
Kan het moeilijk vrienden maken? Is je kind snel boos
of ervaart het soms woedeaanvallen?

Marina: Op fysiek vlak moet je toch wel in orde zijn want het is
een inspannende bezigheid. Bij veel onderstroming kan je je
net gemakkelijk voelen wegtrekken. Je kan ook gemakkelijk
vast te komen zitten.

Dan is deze vijfdelige workshopreeks in
samenwerking met De Leidraad een meerwaarde. In
een kleine groep (max. 10 deelnemers) onder leiding
van 2 kindertherapeuten leren kinderen via spelletjes
en activiteiten omgaan met gevoelens en negatieve
emoties (boosheid, verdriet, angst), samenwerken,
oplossingen zoeken en vrienden maken.

Lorina: Oma heeft daar veel ervaring mee (lacht).
Marina: Mijn net heeft al twee keer vastgezeten bij het staketsel. Iemand anders heeft me toen moeten helpen.
Lorina: Van zodra dat je net blijft steken, zakt het weg in het
slijk. Je moet steeds voorzichtig kruien.
Marina: Als je vast komt te zitten, kun je je net ook laten vallen.
Aan elk net hangt er namelijk een kleine boei. Zo zie je je net
nog steeds drijven en bij laag water kun je dan je net komen
ophalen.
Lorina: Wij hebben dat nog niet meegemaakt maar weten dat
we dat moeten doen als we in de problemen zouden komen.
Marina: Wanneer je valt, moet je je laten drijven. Onze club
organiseert jaarlijks een veiligheidstraining in het zwembad
om enkele veiligheidstips met ons door te nemen. Het kan
ook gevaarlijk zijn wanneer we niet alleen in zee zijn. Soms
zijn er kinderen in het water en hen moet je echt aandachtig
maken dat ze moeten opletten. In Oostduinkerke kruien we
ook samen met de paardenvissers. Dan lopen kruiers tussen
de paarden, wat niet altijd evident is.
Hoe herken je een goede Noordzeegarnaal?
Wendy: In augustus kun je al op garnalen vissen maar die zijn
dan nog niet helemaal op smaak. September en oktober zijn
de topmaanden. Garnalen zijn dan mooi breed aan de kop
en erg vlezig.
Marina: Helaas weten veel mensen niet hoe echte verse
garnalen smaken.
Lorina: Verse garnalen zijn helemaal anders dan deze uit een
pakje. Ze hebben een pure smaak en zijn zoveel lekkerder.
Marina: Daarom zijn de garnaaldemonstraties ook zo populair. Mensen genieten er echt van om verse garnalen te eten.
Logisch ook want ze zijn onbehandeld en supervers.
Wendy: Met verse garnalen kun je alle kanten uit maar de
kookwijze is toch belangrijk. Zo moet je garnalen steeds
koken in zeewater. En bij dat water moet je nog extra zout
doen. Na het koken laten we de garnalen drogen in de wind.
Dan zijn ze echt heel krokant.
Lorina: Nieuwpoort is gekend voor zijn garnalen en leefde
vroeger echt van de visserijsector. Ik vind het belangrijk om
de visserscultuur te blijven stimuleren en kenbaar te maken.
Net daarom is een initiatief zoals de Maand van de Garnaal
zo aangenaam.
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op maat van
het kind en
de jongere
herfstsportkamp
In dit boeiend sportkamp maak je kennis met diverse
activiteiten zoals voetbal, tennis, volleybal, netbal,
zwemmen etc. Daarnaast bestaat het kamp ook uit
een gedeelte dans.
Dancemovez is het ultieme danskamp voor
jongeren. Vier dagen lang krijgen deelnemers les
in verschillende dansstijlen en werken ze naar een
dansshow toe.

MAANDAG 31 OKTOBER
T.E.M. VRIJDAG 04 NOVEMBER
SPORTKAMP
DANCEMOVEZ

ZATERDAG 12 NOVEMBER
T.E.M. 17 DECEMBER
VIJFDELIGE WORKSHOPREEKS
OMGAAN MET FRUSTRATIE EN AGRESSIE
kinderen van 9 tot 12 jaar (max. 10 deelnemers).
zaterdag 12 en 19 november en
3, 10 en 17 december 2022 van 9.30 tot 12 u.
Kaartershuisje, Leopold II park
€ 30 (inwoners Nieuwpoort), € 15 (code voordeelpas)
of € 50 (niet-inwoners Nieuwpoort)

Schrijf in bij de Jeugddienst, Dudenhofenlaan 2D
(voetbalkantine) of via oonie@nieuwpoort.be met
vermelding van naam, leeftijd en telefoonnummer.
De inschrijving is pas definitief na overschrijving van
het juiste bedrag op het rekeningnummer van Stad
Nieuwpoort BE05 0910 0023 7475 met vermelding
‘workshop agressie’ en de naam van je kind.
Voor meer info of vragen kun je terecht op
oonie@nieuwpoort.be of tel. 058 23 91 26
(Jeugddienst).
ONLINE INFOSESSIE VOOR OUDERS
Niet zeker of deze workshop iets voor je kind is?
Op dinsdag 25 oktober geeft Ada van De Leidraad
om 19.30 u. online uitleg over de inhoud en het
effect van deze reeks en kun je vragen stellen. Geef
een seintje via oonie@nieuwpoort.be of
tel. 058 23 91 26 voor de link om deel te nemen.

kinderen in het 1e tot 3e leerjaar en 4e tot 6e leerjaar
telkens van 9 tot 16 u.
stedelijke sportzaal en Chiro De Branding
€ 60 (inwoner Nieuwpoort)
€ 70 (niet-inwoner Nieuwpoort)
meer info en inschrijven via
www.nieuwpoort.be/sportkampen-herfstvakantie.
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podiumkunstenaar worden?
ga naar StAPwest!
Aan de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Westhoek (StAPwest) krijgen
kinderen, jongeren en volwassenen alle kansen om zich artistiek, creatief en
vakkundig te ontplooien. Onder begeleiding van gediplomeerde leerkrachten
kun je er terecht voor cursussen muziek, dans, woordkunst en acteren. StAPwest
heeft vestigingen in Veurne, Koksijde, Oostduinkerke, Nieuwpoort, Alveringem,
Stavele en De Panne. Ontdek het aanbod voor starters:

Inschrijven kan t.e.m. vrijdag
30 september via www.stapwest.be.
Voor vragen of info kun je ook
terecht op tel. 058 33 56 01
(elke werkdag tussen 14 en 20 u.)
of stapwest@veurne.be.

VOOR KLEUTERS VAN 5 JAAR (3E KLEUTER)
Hou je van beweging en dansen? Dan is er de nieuwe lessenreeks Kleuterdans.
Op een speelse manier wordt gewerkt aan de juiste ballet- en danstechnieken
met aandacht voor ritme, improvisatie, inlevingsvermogen etc.
VOOR KINDEREN VAN 6 EN 7 JAAR (1E EN 2E LEERJAAR)
In Podiumkriebels leer je spelenderwijs gedichtjes, liedjes, toneeltjes, ritmisch
bewegen en spelen op slaginstrumentjes. Hou je ook van boetseren, schilderen en
tekenen? Dan is er Kunstkriebels (samenwerking WAK en StAPwest.)

Dag van de
Jeugdbeweging
Op vrijdag 21 oktober 2022 viert de Stad opnieuw
alle jeugdbewegingen en vooral alle kinderen
en jongeren die er wekelijks plezier beleven. De
leiders die alles in het werk stellen om de kinderen
onvergetelijke momenten te laten beleven, worden
extra in de kijker gezet.
De Stad organiseert voor deze jongeren een lekker
ontbijt. Je bent welkom vanaf 7 u. op het Hendrik
Geeraertplein. Scouts, Chiro, KSA, KLJ … gewoon
afkomen! Voor de aanwezigen zal er ook een
nieuwigheidje zijn, maar dat blijft voorlopig nog een
verrassing.

50 % tussenkomst op
de Student Multi NMBS
vergeet je aanvraag
niet te doen
De Student Multi kaart (vroegere Campuskaart) is de
goedkoopste optie voor studenten die 2 à 3 keer per
week eenzelfde traject met de trein afleggen. Met
de kaart kun je vijf heen- en terugritten maken in een
periode van maximum 7 weken. Bijvoorbeeld om naar
je kot, internaat of langdurige stageplaats te reizen.
Meer info over de Student Multi vind je op
www.belgiantrain.be.
Voor Nieuwpoortse studenten van 16 tot en met 25
jaar voorziet de NMBS een tussenkomst van 50 % bij
de aankoop.
Wat moet je hiervoor doen?

Jeugddienst
Dudenhofenlaan 2D (voetbalkantine)
tel. 058 23 91 26
jeugd@nieuwpoort.be
Jeugddienst Nieuwpoort
jeugdnieuwpoort
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Ga naar www.nieuwpoort.be en typ ‘Student
Multi’ in de zoekbalk.
Vul het online aanvraagformulier in. Je moet 		
ook een school- of studieattest toevoegen.
Je krijgt enkele dagen later via e-mail een 		
document dat één maand geldig is.
Ga binnen de maand naar een NMBS-station
en toon je document aan het loket. De korting
wordt meteen verrekend. Bij een eerste gebruik
moet je ook een moederkaart aanvragen (€ 5).

Voor vragen kun je terecht bij tel. 058 22 38 75 of
sociaalhuis@nieuwpoort.be.

In StAPwest kun je ook leren dansen. Op een speelse manier leer je
de basisposities van ballet en moderne dans, een lessenreeks waarbij
dansbeleving en dansplezier belangrijk zijn.
VOOR KINDEREN VANAF 8 JAAR (3E LEERJAAR)
Vanaf het eerste jaar muziek leer je een instrument bespelen. Zo maak je
kennis met de belangrijkste basistechnieken en speel je stukjes, aangepast aan
je persoonlijke mogelijkheden en interesses. In het vak muziekatelier leer je
muziek lezen en schrijven, ontwikkel je je gehoor, maak je samen muziek en leer
je muzikale tekens en woorden.
In de lessen woordatelier ontdek je de wondere wereld van taal. Je leert goed
articuleren, klanken juist uitspreken en je adem controleren. Je ontdekt een schat
aan woorden in spannende verhalen en mooie gedichtjes en je speelt toneel.
In de richting dans leer je niet alleen de basis van klassiek ballet en van
moderne dans, ook creatieve ontwikkeling is belangrijk. Op basis van een
thema, muziek of een emotie leer je een choreografie aan.
VOOR JONGEREN EN VOLWASSENEN
Jongeren en volwassenen kunnen zonder voorkennis starten met lessen muziek
of woord en acteren. Kies je voor muziek, dan kun je terecht in de tweede graad
voor (jong)volwassenen. Al vanaf het eerste jaar leer je het instrument van jouw
keuze bespelen. Het vak muziekatelier leert je muziek lezen en schrijven, brengt
je muzikale begrippen bij en je maakt samen muziek.
Wil je werken aan een vlotte en mooie spreektaal? Wil je toneel spelen? Moet
je regelmatig speechen of vergaderingen voorzitten en wil je dat op een
welsprekende manier doen? Dan is er de cursus woordlab voor volwassenen.

Van donderdag 1 tot zaterdag 24 september ben je welkom
voor een gratis proefles muziek, woord of dans. Reserveren hoeft niet,
de meest recente uurroosters vind je op www.stapwest.be.
Op zondag 11 september gooit de academie (Noordstraat 18, Veurne) haar
deuren open van 13 tot 17 u.! Kom proeven van muziek, woord en dans in
talrijke workshops en geniet van optredens door leerlingen en leerkrachten.
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Nieuwpoort
in beeld

nieuwe bewoner
voor woonzorgcentrum
De Zathe
Sinds kort woont de poes Molly bij de bewoners van
het woonzorgcentrum De Zathe op het gelijkvloers.
Het katje werd geboren op 24 april 2022 en komt
van een boerderij in Ramskapelle. Studies tonen
aan dat contact met dieren positieve effecten heeft
op mensen (met dementie). Het werkt kalmerend,
stressverlagend en bevordert het contact met anderen.
Dankzij dieren lachen ze meer en zoeken ze meer
contact. Uit onderzoek blijkt zelfs dat ze, na contact
met een dier, meer gespreksstof hebben en de
openheid naar andere bewoners toeneemt. Zo praten
ze gemakkelijker over hun huisdier die ze vroeger
hadden. Mensen met dementie ervaren het contact met
dieren bovendien als minder bedreigend en minder
ingewikkeld. Zo stellen ze zich sneller open aan een
dier.

vrijwilligers
tweedehandswinkel
Domino in de bloemetjes
Het ‘Project kinderarmoedebestrijding Nieuwpoort’
heet ‘Domino – bouwen aan kansen voor kinderen’ en
streeft ernaar om kwetsbare gezinnen te ondersteunen.
Onder leiding van Hannelore Pyra en Lise Fioen wordt
de werking van het project voortgezet. Hannelore is
projectmedewerker van Het Sociaal Huis en richt zich
op de praktische werking van de tweedehandswinkel.
Lise is brugfiguur voor gezinnen met kinderen jonger
dan 12 jaar en behandelt de vragen van deze gezinnen.
Dankzij de inzet van de maar liefst 20 vrijwilligers die
Domino rijk is, is het concept een groot succes. Om
hen te bedanken, werd voor hen een bedankingsfeest
georganiseerd.

herdenking Halifaxcrash
Heemkring Ramscapple aen den Yser en Stad
Nieuwpoort herdachten op donderdag 28 juli
2022 de militaire en burgerlijke slachtoffers van
de Halifaxcrash van 28 juli 1944 in Ramskapelle.
De plechtigheid vond plaats aan de Gedenksteen
Halifaxcrash, Hemmestraat 53.

spectaculaire
apotheose
van het
Reuze Feest

heus zomerfeest in
WZC De Zathe
Woonzorgcentrum De Zathe organiseerde een
uitgebreid zomerfeest voor alle bewoners, hun familie,
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Het letterlijke hoogtepunt
van Reuze weekend was de
Reuze Parade met meer dan
60 reuzen. Voor de stoet
werden de mooiste reuzen uit
België, Nederland en Frankrijk
gezocht. De Nieuwpoortse
reus Jan Turpijn tekende
opnieuw present voor een
verrassingsoptreden. Er
werden genoeg sterke dragers
gevonden om Jan de benen te
laten strekken. Het volgende
Reuze Feest vindt plaats in 2025.

medewerkers en vrijwilligers. Alle aanwezigen konden
er genieten van het aanwezige lekkers, de animatie
en het muzikale optreden van de gekende zanger
Paul Bruna. Het stadsbestuur bedankte bovendien alle
medewerkers die zich dagelijks inzetten om het verblijf
van de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken.
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Nationale Hulde
aan Koning Albert I
monument
Op zondag 7 augustus 2022 vond in Nieuwpoort de 87e
Nationale Hulde aan Zijne Majesteit Koning Albert I en
de Helden van de IJzer plaats. Naar jaarlijkse gewoonte
werd de plechtigheid ingericht aan de voet van het
imposante Koning Albert I monument. De Nationale
Hulde wordt georganiseerd ter nagedachtenis van de
gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog.

sportlaureaten
in de kijker

vijftig jaar gehuwd

Tijdens de tweede editie van het sportgala werden de
verdienstelijke sportlaureaten in de bloemetjes gezet.

Franky Musschoot nam de Trofee voor Sportverdienste
mee naar huis. Hij heeft jaren gewerkt bij de Nieuwpoortse
Sportdienst en werd gehuldigd voor zijn jarenlange inzet
bij de zwemclub, Sportdienst en reddingsdienst maar
ook voor zijn sportprestaties zoals onder andere het
kanaalzwemmen.

Voor de Trofee voor Sportjongere waren vier laureaten
genomineerd. De trofee ging naar Lore Demeester. Zij is lid
van de Nieuwpoortse Atletiekclub (NAC) én Vlaams, Belgisch
en provinciaal kampioen hinkstapspringen cadetten dames.
Daarnaast behaalde ze een 14e plaats op het Belgisch
kampioenschap meerkamp cadetten dames en een 4e plaats
op het provinciaal kampioenschap meerkamp kadetten. De
andere genomineerden waren Sterre Provost (atletiek), Eline
Debecker (atletiek) en Fleur Legein (golf).

Joke Dewachter van tennisclub KTC Issera sleepte de
Trofee voor Sportprestatie in de wacht. Ze zette in 2021
verschillende mooie prestaties neer op het tennisveld.
Zo nam ze in de zomer van 2021 deel aan vijf tornooien
waarvan ze er vier won. Daarnaast behaalde ze de titel als
West-Vlaams kampioene in haar reeks. In Bree streed ze
voor de titel van Belgisch kampioen. Ze haalde de finale
maar verloor daar van haar tegenstander. De andere
genomineerde was Wout Logier (atletiek).

Ghislain Van Aken en Marlyse Neuhard huwden op 3 juni 1972. Marlyse was bankbediende bij het KBC- hoofdkantoor
in Brussel terwijl Ghislain Hoofdgriffier van de tweetalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel was. Hij was ook 30
jaar lid van het hoofdbureau en organisator van alle verkiezingen in het administratief arrondissement Brussel-HalleVilvoorde. Ghislain was politiek actief bij de CVP en bestuurslid van het Davidsfonds. Marlyse zette zich in voor het
Davidsfonds en het ACV. Beiden speelden vroeger tennis en Ghislain was medeoprichter en secretaris van de eerste
en enige Nederlandstalige tennisclub in Sint-Agatha-Berchem. De jubilarissen zijn bijzonder trots op hun dochter en
hun twee kleinkinderen.

briljanten jubileum
Jacques Van Rillaer en Lea Nijs stapten op 29 juni 1957 in het huwelijksbootje. Jacques werkte 42 jaar bij de Vlaamse
Maatschappij voor Waterbedeling terwijl Lea aan de slag ging in een naaiatelier boven een haute-couturezaak.
Jacques was jarenlang lid én trainer van de Leuvense atletiekclub. Lea was ook erg sportief en beiden waren vroeger
aangesloten bij tennisclub KTC Issera. Nu genieten ze van een stevige wandeling op de Zeedijk. Het briljanten paar
heeft een dochter met wie ze een hechte band hebben.
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vijftig jaar
gehuwd
Gilbert Bekaert en Christiane Rosez
huwden op 7 juli 1972. Gilbert
werkte 30 jaar bij de groendienst
van Stad Roeselare en het kadaster.
Christiane was actief als labomedewerkster in het ziekenhuis van Roeselare. De jubilarissen fietsen en
wandelen graag in Nieuwpoort en
omstreken. Samen hebben ze ook
heel wat mooie reizen gemaakt.
De jubilarissen zijn trots op hun
dochter en hun twee kleinkinderen.

briljanten jubileum
Roland Moyson en Astrid Roose traden op 16 juli 1957 in het huwelijk. Roland werkte als vertegenwoordiger terwijl
Astrid een bloemenwinkel openhield. Roland speelde bij voetbalclub Daring Club Brussel in 1951. Dankzij zijn goede
prestaties als spits speelde hij in 1956 mee in een vriendschappelijke match van de Belgische nationale ploeg in
Duitsland. De jubilarissen kochten in 1977 een tweede verblijf in Nieuwpoort-Bad en in 2019 besloten ze zich hier
definitief te vestigen. Roland en Astrid hebben een hechte band met hun zoon en hun twee kleinzonen.
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gouden jubileum
Johnny Dorme en Vera Bollaert huwden op 7 juli 1972. Johnny gaf les als plaatbewerker-schilder in de vakschool van
Komen. Vera werkte bij geplaatste kinderen in de Witte Berken waar ze hun adoptiedochter Leen leerden kennen. De
jubilarissen hebben ook een hechte band met hun twee andere dochters, hun vijf kleinkinderen en hun achterkleinkind. De jubilarissen kijken graag naar de rally en houden van dansen, wandelen en fietsen.

diamanten jubileum
Pol Douchy en Annie Vervaecke huwden op 23 juni 1962. Pol werkte als bediende bij het bedrijf Claeys in Zedelgem.
Annie had de handen vol met de zorg voor de vier kinderen. Annie en Pol maakten vroeger veel mooie reizen met de
kinderen. Nu genieten ze regelmatig van mooie fietstochten in de streek en ze trekken ook graag naar de Moezelstreek
en Zeeland. De jubilarissen zijn bijzonder trots op hun vier kinderen, tien kleinkinderen en twaalf achterkleinkinderen!
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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.

agenda

SEPTEMBER / OKTOBER

Ontdek alle activiteiten en
evenementen in Nieuwpoort via
www.uitinvlaanderen.be.
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 26 september 2022.

NAJAAR 2022

Vanaf woensdag 14 september kun
je proeven van tal van sporten. Om te
genieten van het uitgebreid aanbod,
koop je een sportkaart aan de balie
van het stedelijk zwembad of bij de
lesgever.
Voor 20 sportbeurten betaal je € 25
(incl. verzekering). Met éénzelfde
kaart kun je verschillende sportlessen
volgen. Wil je eens een sport
uitproberen, zonder onmiddellijk een

20-beurtenkaart te kopen? Je kunt
zonder probleem voor één sportbeurt
betalen. Dit kost je € 1,75. Voor de
zwemactiviteiten dient de inkom apart
betaald te worden.
De wekelijkse sportlessen
worden niet ingericht tijdens de
schoolvakanties en op feestdagen.

In het najaar staan heel wat
lessenreeksen op het programma
in het stedelijk zwembad.
Op feestdagen en tijdens
schoolvakanties vinden geen
lessen plaats. Voor meer info en
inschrijvingen kun je terecht aan de
balie van het stedelijk zwembad.

www.nieuwpoort.be

MAANDAG 19 SEPTEMBER
T.E.M. 12 DECEMBER

WOENSDAG

SPORT VOOR 50+

AQUAGYM SENIOREN

14 tot 15 u.
Centrum Ysara

MULTIMOVE KLEUTERS
16.45 tot 17.30 u. (1e kleuter)		
17.30 tot 18.15 u. (2e en 3e kleuter)
stedelijke sportzaal

DINSDAG
SPORT VOOR 50+

sportkampen
herfstvakantie
Tijdens de herfstvakantie pakt de
Stad uit met het uitdagend kamp
Dancemovez voor de jeugd. Meer
info lees je op p. 31.

9.30 tot 10.20 u.
stedelijk zwembad

MULTIMOVE
13 tot 14.30 u. (1e en 2e leerjaar)
14.30 tot 16 u. (3e en 4e leerjaar)
16 tot 18 u. (5e, 6e leerjaar en 12+)
stedelijke sportzaal

DONDERDAG
SPORT VOOR 50+
14 tot 16 u.
stedelijke sportzaal

DONDERDAG 22 SEPTEMBER
T.E.M. 15 DECEMBER
STIJLVERBETERING CRAWL
VOOR BEGINNERS
18.45 tot 20 u.
€ 60 (12 lessen incl. toegang 		
zwembad en verzekering)

MAANDAG 19 SEPTEMBER
T.E.M. 12 DECEMBER
FLOATFIT®
Bij floatfit wordt lesgegeven op
een drijvende mat, de aquabase.
Op deze mat voer je oefeningen
uit terwijl je je balans probeert te
behouden.
20.10 tot 20.50 u.
€ 60 (12 lessen incl. toegang 		
zwembad en verzekering)
max. 11 personen per reeks

WOENSDAG 14 SEPTEMBER
T.E.M. 16 DECEMBER
LEREN ZWEMMEN VOOR
VOLWASSENEN EN SENIOREN
Volwassenen en senioren kunnen
in het stedelijk zwembad een
basiscursus zwemmen volgen. Wees
er snel bij, de plaatsen zijn beperkt!
10.30 tot 11.30 u.
€ 60 (12 lessen incl. toegang 		
zwembad en verzekering)

NOWHERE

Meer info via www.nieuwpoort.be/
sportpassen.

MAANDAG

19 tot 20 u.
stedelijke sportzaal

AGENDA

Iedere woensdag en zaterdag is er
ravotnamiddag in het zwembad,
telkens van 13.30 tot 16.30 u.
Kinderen kunnen zich uitleven
op de Aquaglide, de octopus, de
loopmat en de banden.

18.45 tot 20 u.
€ 60 (12 lessen incl. toegang 		
zwembad en verzekering)

SPORTPAS

BOOTCAMP

/ NUS

sportlessen
najaar 2022

STIJLVERBETERING CRAWL
VOOR GEVORDERDEN

9.15 tot 10.15 u.
stedelijke sportzaal
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Vraag bij Toerisme
Nieuwpoort naar het gratis
zomerpocket Zin in Zomer
in Nieuwpoort voor een
volledige zomerkalender!
Je leest er maar liefst 278
beleeftips in Nieuwpoort
tijdens de zomermaanden.
Elke dag voor ieder wat wils!

waterpret in
het zwembad

DONDERDAG
01 SEPTEMBER
CINEMA CITY NOWHERE
Ex-truckchauffeur André (Koen
De Bouw) vult zijn dagen met het
opknappen van een afgelegen
baancafé. Sterk geraakt door het
verhaal van een dakloze tiener
Thierry, neemt André hem onder
zijn hoede en gaan ze op zoek
naar een spoor van Thierry's familie.
14 en 20 u.
City
www.cultuurnieuwpoort.be

DONDERDAG 01 T.E.M.
VRIJDAG 30 SEPTEMBER
MAAND VAN DE SPORTCLUB
Diverse sportclubs zetten hun werking en activiteiten in de kijker. Een
sportclub is immers dé plaats bij
uitstek waar je onder kwalitatieve
begeleiding kunt sporten.
De Sportdienst werkt samen met
de Nieuwpoortse sportclubs om dit
gratis evenement vorm te geven.
Een volledig overzicht van de
deelnemende organisaties en de
aangeboden activiteiten vind je op
www.nieuwpoort.be.

AGENDA NUS
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MAANDAG 05 SEPTEMBER
DE MANTELHAVEN
INFOSESSIE GEZONDE VOEDING
Meer info lees je op p. 11.

ZONDAG 11 SEPTEMBER

WOENSDAG 14 SEPTEMBER

DONDERDAG 15 SEPTEMBER

OPEN MONUMENTENDAG 2022
OPEN LOODS WATSON

GEZELLIG SAMENZIJN
VOOR SENIOREN

GE MOET ER NIET MEE LACHEN

De Reddingboot 2, een houten
reddersvaartuig van het Watson-type
uit de jaren 40, was op sterven na
dood tot Stad Nieuwpoort en een
groep vrijwilligers het ambitieuze plan
aanvatten om deze te restaureren. Op
Open Monumentendag kun je voor
de allerlaatste keer een kijkje nemen
in het atelier waar ze de laatste hand
leggen aan de Watson.

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.

10 tot 18 u.
Koolboeistraat 4
gratis

iedereen vanaf 55 jaar
14 tot 17 u.
Centrum Ysara
gratis

De Koninklijke Katholieke Fanfare Nieuwpoort nodigt enkele bevriende
korpsen uit om hun 140e verjaardag te vieren. Gerenommeerde korpsen
met een grote variatie in stijl en bezetting maken er onder regie van Geert
Vanmaeckelberghe een muzikaal topevent van. Een initiatief van de KKF
Nieuwpoort i.s.m. Stad Nieuwpoort.
Na een straatparade volgt een heuse taptoe. Deze bestaat uit drie delen:
• Opening intrada
• Individuele showoptredens van Showkorps WIK (Oostende), Ypres 		
Surrey Pipes & Drums (Ieper), For Freedom Pipes & Drums (Knokke-Heist),
Showkorps El Fuerte (Koksijde), Koninklijke Katholieke Fanfare Nieuwpoort (Nieuwpoort) en Show & Marchingband Exempel (Empel NL)
• Gezamenlijke Grote Finale o.l.v. Robin Verhelst (dirigent KKFN)
Tijdens de finale worden gezamenlijk de werken Highland Cathedral en
Oak’n Diamond gebracht. Dat laatste werk werd, speciaal voor het 140-jarig
jubileum, gecomponeerd door Robin Verhelst.
15 u. (start straatparade) en 16 u. (begin taptoe)
Marktplein
gratis | zitplaatsen en staanplaatsen voorzien

Beiaardconcert door de leerlingen
van de beiaardklas.

GELEID BEZOEK AAN
DE BEIAARDTOREN
Bezoek aan de beiaardtoren met
uitleg over de geschiedenis van de
Nieuwpoortse beiaard, het ontstaan
van de beiaard, het klokgieten etc.
Bij goed weer geniet je van het
panorama van Nieuwpoort. De
beiaardier, die het bezoek begeleidt,
zal ook de beiaard bespelen.
elke vrijdag van 10 tot 11 u.
Beiaardtoren
€ 2 (basistarief) of € 1 (t.e.m. 12 jaar)
www.visit-nieuwpoort.be

ZONDAG 04 SEPTEMBER

SCHATTEN VAN NIEUWPOORT-BAD

FAIR TRADE ONTBIJT

MAANDAG 05 SEPTEMBER

Inschrijven gebeurt vóór maandag
29 augustus via www.nieuwpoort.be/
fair-trade-ontbijt of bij Toerisme
Nieuwpoort (Marktplein 7 of
Hendrikaplein 11).

GELEIDE WANDELING
SCHATTEN VAN NIEUWPOORT-BAD

8 tot 10 u.
Centrum Ysara
€ 7 p.p.

De White Residence, De Barkentijn en
Villa Hurlebise worden gerenoveerd
en in hun glorie hersteld. Een
verhelderende en ludieke wandeling
met authentieke foto’s, gedichten.
10 tot 12 u.
start Hendrikaplein 11
gratis | inschrijven niet nodig
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ZATERDAG 10 EN
ZONDAG 11 SEPTEMBER
NEWPORT DRIVERS DAYS 2022
Newport Drivers Days is terug met een
vernieuwd concept. Zowel classic cars
als de meest hippe sportwagens zijn
te gast in Nieuwpoort. Geef je ogen
de kost in het Prins Mauritspark.
Neem deel aan de rally’s of kom de
sfeer opsnuiven tussen de auto’s
want er is muziek, animatie, een
foodtruckfestival en verkoopstandjes.
www.newportdriversdays.com

DE KUST BEVRIJD 1944 ‘VAN
JUBELEE TOT SWITCHBACK’

ZATERDAG 17 SEPTEMBER

BEIAARDCONCERT

T.E.M. VRIJDAG
09 SEPTEMBER

VRIJDAG 16 SEPTEMBER

City, Valkestraat 18
€ 4 (basistarief) of € 2 (inschrijving)
ijzerschreve@gmail.com of
friede.lox@telenet.be

WOENSDAG 07 SEPTEMBER

19.30 tot 20.30 u.
gratis
www.visit-nieuwpoort.be

iedereen vanaf 55 jaar
14 tot 18 u.
Centrum Ysara
€ 15
info.nieuwpoort@vief.be of
tel. 0495 55 79 09

Lezing met illustratie.

ZATERDAG 03 SEPTEMBER
INTERNATIONALE TAPTOE N.A.V. 140 JAAR
KONINKLIJKE KATHOLIEKE FANFARE NIEUWPOORT

Een organisatie van Vief Nieuwpoort.
Theatermonoloog door Gwen Deprez.

WATSON 2

OPEN MONUMENTENDAG 2022
VOORMALIGE WHITE RESIDENCE
IN NIEUWPOORT OPENT VOOR DE
LAATSTE KEER ZIJN DEUREN
Erfgoedontwikkelaar VDD Project
Development, de initiatiefnemer
van het project The Grand, zal één
van de meest iconische landmarks
van de Belgische kust haar grandeur
en oorspronkelijke schoonheid
teruggeven.
Op Open Monumentendag kun je het
gebouw een laatste keer bezoeken.
Je krijgt toegang tot de imposante,
historische inkomhal en de trappenhal
op de eerste verdieping.
10 tot 16 u.
Albert I laan 112
gratis

WOENSDAG 14
SEPTEMBER
SECRET SEA SESSION
GUIDO BELCANTO EN
AAFKE ROMEIJN
Guido Belcanto, dé troubadour
van de gebroken harten, sluit
de Secret Sea Sessions af. Hij
wordt voorafgegaan door de
Nederlandse schrijfster en
zangeres Aafke Romeijn.
Alle live-optredens vinden
plaats in openlucht en dat in een
ongewone setting. De geheime
locatie verneem je de dag zelf.
terrein open vanaf 19 u.
start concert om 19.30 u.
€ 20 | www.secretseasessions.be

GELEIDE WANDELING
SCHATTEN VAN NIEUWPOORT-BAD

10 tot 12 u.
start Hendrikaplein 11
gratis | inschrijven niet nodig

In het stedelijk zwembad worden
de dames in de watten gelegd. De
ladies worden verwelkomd met
een drankje.
Op het programma staat een
dansinitiatie in het water, tussendoor zijn er lekkere hapjes. Op de
ligweide worden hottubs, sauna’s en
whirlpools voorzien. Er zijn ook verschillende standjes waar Feelgood
producten aangekocht kunnen
worden. Alle deelnemers krijgen
een goodiebag mee naar huis.
19 tot 22 u.
stedelijk zwembad
€ 15

ZATERDAG 17 SEPTEMBER
13E NATIONALE POSTZEGELEN RUILBEURS

MAANDAG 12 SEPTEMBER

De White Residence, De Barkentijn en
Villa Hurlebise worden gerenoveerd
en in hun glorie hersteld. Een
verhelderende en ludieke wandeling
met authentieke foto’s, gedichten.

LADIES@THE POOL

WOENSDAG
14 SEPTEMBER
BEIAARDCONCERT
Beiaardconcert door de
stadsbeiaardier.
19.30 tot 20.30 u.
gratis
www.visit-nieuwpoort.be

Een organisatie van de Koninklijke
Postzegelclub van de Westhoek.
Beurs voor postzegels, postkaarten,
briefkaarten, maximafilie, marcofilie,
postwaardestukken, verzamelingen,
telecards etc. Geen brocante of rommel.
Duozegel beschikbaar (MyStamp). Er
is doorlopend cafetaria voorzien.
9 tot 16.30 u.
Stedelijke Vismijn, zaal Iseland
Gratis toegang. Standhouders 		
betalen € 6 per tafel van 2 meter
lingieroscar@gmail.com,
etimo38@telenet.be of
tel. 058 23 37 42

AGENDA NUS
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ZATERDAG 17 SEPTEMBER
WESTERN FRONT TRAIL
Een organisatie van Flanders Trails.
Epische walk langs de voornaamste
oorlogssites van het westfront uit de
Eerste Wereldoorlog. Start vanuit
Westfront Nieuwpoort voor het 85
km-luik van de Western Front Trail.
Eindpunt is het Passchendaele
Museum in Zonnebeke.

ZATERDAG 24
T.E.M. WOENSDAG
28 SEPTEMBER

vanaf 16 jaar
Bezoekerscentrum Westfront, 		
Kustweg 2
€ 39 (leden) of € 59 (niet-leden)
info@westernfronttrail.be of
tel. 0478 32 86 75

SINT-MICHIELSKERMIS
De jaarlijkse Sint-Michielskermis
vindt plaats op het Marktplein.
Meer informatie en het volledige
programma kun je terugvinden op
www.visit-nieuwpoort.be.

ZONDAG 18 SEPTEMBER
BELLE EPOQUE WANDELINGEN

T.E.M. ZONDAG
25 SEPTEMBER

Nieuwpoort-Bad in een oud kleedje
van de belle époque. Wandelingen
met toelichting en enkele korte
optredens van acteurs.
alle leeftijden
10 u.
Hendrikaplein 11
greetboydens@hotmail.com
of tel. 0473 89 53 14

NEWPORT TIMES GRAVEL DAY
Een organisatie van Beachbikers vzw.
Graveltocht in de Westhoek, geschikt
voor gravelfietsen en mountainbikes.
Parcours op GPX met mini-ontbijt,
bevoorrading en drankje achteraf.
Deze tocht is ook geschikt voor
G-sporters met een mountainbike.
vanaf 9 jaar
Newport Times, Marktstraat 29
€ 15
www.beachbikers.be

MAANDAG 19 SEPTEMBER
GELEIDE WANDELING
SCHATTEN VAN NIEUWPOORT-BAD
De White Residence, De Barkentijn en
Villa Hurlebise worden gerenoveerd
en in hun glorie hersteld. Een
verhelderende en ludieke wandeling
met authentieke foto’s, gedichten.
10 tot 12 u.
start Hendrikaplein 11
gratis | inschrijven niet nodig

SPEELDORP GIPSY VILLAGE!

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

T.E.M. DINSDAG
20 SEPTEMBER
ZOEKTOCHT
ROND DE KUPE
Deze zoektocht brengt je op plaatsen
die je misschien nog niet ontdekt
hebt. Een ontspannende activiteit voor
jong en oud. Iedereen ontvangt bij het
op tijd indienen van het antwoordblad
een mooie prijs bij de prijsuitreiking.
vanaf 18 jaar
Brasserie Den Artiest, Kinderlaan 20
€ 10
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bovenop de medaille die je per
discipline ontvangt. De speciale
medailleceremonie voor alle full
LCW finishers op zondag is een
moment dat niemand wil missen!
Er wordt gerekend op Nieuwpoortse
verenigingen om een handje toe
te steken en zo een centje bij
te verdienen voor de eigen kas.
Long Course Weekend zet ook
een speciale samenwerking op
poten met de lokale horeca en
handelaars en er worden zoveel
mogelijk Nieuwpoortse bedrijven
overtuigd om deel te nemen met de
medewerkers als teambuilding.

De allerkleinsten kunnen zich uitleven
in het speeldorp Gipsy Village! Zo
is er een ballenbad, speleobox,
theaterwagen, nettenlabyrinth,
springkasteel, glijbaan etc. Na het
spelen trakteren we ze nog op een
lekker ijsje!
De ouders/grootouders kunnen
genieten op het terras aan de bar
’t Kraaienest. Reserveer via de website
of kom eens langs.
kinderen van 3 tot 12 jaar
elke zaterdag en zondag
van 11 tot 18 u.
Brugsevaart 50
€8
info@theoutsidercoast.be
of tel. 058 23 14 04

MAANDAG 26 SEPTEMBER

Alle info op www.lcwbelgium.com.

GELEIDE WANDELING
SCHATTEN VAN NIEUWPOORT-BAD

ZATERDAG 24 SEPTEMBER

De White Residence, De Barkentijn en
Villa Hurlebise worden gerenoveerd
en in hun glorie hersteld. Een
verhelderende en ludieke wandeling
met authentieke foto’s, gedichten.

WORKSHOP
GRAFIEK – KAARTCOLLAGE
Grafische technieken gebruiken
bij het maken van mini-collages op
speelkaartformaat. Verrassend en
creatief uitdagend.
vanaf 12 jaar
13 tot 16.30 u.
Kunsthuis Mamézon, Louisweg 70
€ 25
ermani.jh@gmail.com,
tel. 0496 36 14 28

10 tot 12 u.
start Hendrikaplein 11
gratis | inschrijven niet nodig

DONDERDAG 29 SEPTEMBER

T.E.M. VRIJDAG
30 SEPTEMBER

WORKSHOP ITSME®

PODCAST HET BANKJE

Wachtwoorden, kaartlezers, tokens
… weg ermee! De app itsme®
zorgt ervoor dat je overal gemakkelijk en veilig kunt inloggen. Met
itsme® kun je betalingen uitvoeren, Tax-on-web raadplegen
etc.

Neem tijdens een wandeling of
fietstocht in Nieuwpoort plaats
op een zitbank en scan de
aangebrachte QR-code. Je bent
getuige van de meest intieme,
bizarre, aangrijpende dialogen
die zich (misschien) hebben
afgespeeld op de plek waar je zit.

Je krijgt hulp bij de installatie van
itsme® op je smartphone en leert
er op een veilige manier mee
omspringen: 1 app, 1 code.
14 tot 15.30 u.
stedelijke bibliotheek
gratis voor leden van de bib
verplicht inschrijven via
tel. 058 22 30 40 			
bibadmin@nieuwpoort.be of aan
de balie van de bib.

VRIJDAG 30 SEPTEMBER
T.E.M. ZONDAG 02 OKTOBER
GOED VOORBEREID OP DE
WINTERVAKANTIE
Tijdens het informatieweekend op de
Kompas Camping brengen ervaren
Pasar-medewerkers je graag tips bij
voor een geslaagde winterkampeervakantie. Want goed voorbereid vertrekken op wintervakantie zorgt ervoor dat
kleine ongemakjes wegsmelten als
sneeuw voor de zon.
Kompas Camping,
Brugse Steenweg 49
inschrijven vóór woensdag 14/09
via info.ehbk.pasar@gmail.com
koen.ehbk.pasar@gmail.com
of tel. 0486 28 70 96

T.E.M. VRIJDAG 30
SEPTEMBER

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

T.E.M. VRIJDAG 30
SEPTEMBER
NIEUWPOORT TRASH BINGO
Red de zee met ons mee! Haal
je bingokaart, zwerfvuilzak en
grijper bij de Dienst Toerisme. Op
het strand zijn heel wat spullen te
vinden die er niet thuishoren. Ruim
zo veel van mogelijk van dit afval
op om punten te sprokkelen.
gezinnen met beloning
voor kinderen tot 12 jaar.
Toerisme Nieuwpoort-Bad

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

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

tip!

Lees het interview met
de garnaalkruiers op p. 28-30.

ZATERDAG 01 T.E.M. MAANDAG 31 OKTOBER
MAAND VAN DE GARNAAL

Om het belang van de garnaal te onderlijnen, pakt Stad Nieuwpoort in oktober uit met de derde editie van de Maand van
de Garnaal. Hierbij worden alle sterkhouders van de Nieuwpoortse garnaal samengebracht. Ook dit jaar organiseert de
Stad tal van activiteiten rond deze lokale delicatesse.
CULINAIR GENOT MET GARNALENGERECHTEN

OP BEZOEK IN DE WERELD VAN GUST GARNAAL

Tal van restaurants pakken uit met een uniek gerecht
met Nieuwpoortse garnalen. Proef een echte
klassieker of ga op ontdekking naar een vernieuwend
garnaalgerecht in de Nieuwpoortse restaurants. Je
herkent de deelnemende handelaars aan het bord
met het opschrift: ‘Deelnemer Maand van de Garnaal’.

Een strandactiviteit voor gezinnen met kinderen
met verschillende opdrachten op het strand en het
staketsel.

GARNAALKRUIDEMONSTRATIES
Leden van De Spanjaardbank tonen je hoe je zelf
garnalen kunt vangen in het ondiepe zeewater.
Hun vangst wordt nadien gekookt op de Zeedijk.
De ideale kans om te proeven van deze verse
Noordzeelekkernij.
zaterdag 1 oktober

9 tot 10.30 u.

zondag 2 oktober

8 tot 10 u.

zondag 16 oktober

10.30 tot 12 u.

zaterdag 29 oktober

9.30 tot 11 u.

zondag 30 oktober

9 tot 10.30 u.

strand en Zeedijk t.h.v. De Barkentijn
gratis

donderdag 6, 13, 20 en 27 oktober,
telkens van 9.30 tot 11.30 u.
uurwerktoren stedelijke Vismijn
€ 3 p.p. | inschrijven via www.visit-nieuwpoort.be
of bij Toerisme Nieuwpoort.

GARNAALLUNCH
zaterdag 8 oktober
stedelijke Vismijn, zaal Iseland
inschrijven via www.visit-nieuwpoort.be 		
of bij Toerisme Nieuwpoort.

GARNALENWANDELING
Smakelijke en geanimeerde wandeling op de
Vismijnsite met lekkere hapjes, leuke vertellingen en
muziek.
zaterdag 29 oktober om 16 u., 16.30 u.,
17 u., 17.30 u., 18 u., 18.30 u. en 19 u.
De wandeling duurt ongeveer twee uur.
€ 25 p.p. (volwassene) of € 10 p.p. (t.e.m. 12 jaar)
25 deelnemers per startuur. Inschrijven verplicht
via www.visit-nieuwpoort.be of Toerisme Nieuwpoort.
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Concert door de Koninklijke Katholieke Fanfare Nieuwpoort. Muzikale toer
door Amerika van de oostkust tot de
westkust.
20 tot 21.45 u.
Centrum Ysara
€8

ZATERDAG 01 T.E.M.
MAANDAG 10 OKTOBER
SPREUKENWANDELING
Meer info lees je op p. 12.

GARNAALPELWEDSTRIJD MET
KOOKWEDSTRIJD VEDETTE CREVETTE
Om 10 u. komt het vissersvaartuig N.86 Rudy aan in
de haven. Om 10.30 u. start de garnaalpelwedstrijd
in de gang voor de vishal met animatie van Radio
Mano. Aan de pelwedstrijd kunnen max. 30 personen
deelnemen. Ondertussen is er de kookwedstrijd
Vedette Crevette.
Om 11 u. is het tijd om te aperitieven met een lekkere
Rodenbach, vergezeld van heerlijke verse garnalen.
Dit aan de grote poort van de Vismijn met animatie
van De Alfredo’s.
zondag 9 oktober om 10 u.
stedelijke Vismijn

CREVETTE
Bedenk je eigen gerecht met de Nieuwpoortse
garnaal, laat je kookkunsten zien en word onze
Vedette Crevette!
Stuur je eigen recept met Nieuwpoortse garnalen
binnen vóór donderdag 22 september en - indien
geselecteerd - neem je deel aan de live wedstrijd
op zondag 9 oktober in de Vismijn. De winnaar
presenteert zijn gerecht op het gastronomiefestival
Foodfront op zaterdag 22 en zondag 23 oktober, wint
een bon van € 150 bij een Foodfront-restaurant en het
gerecht wordt opgenomen in een nieuw boek over de
Nieuwpoortse garnaal.
Meer info en inschrijven via www.visit-nieuwpoort.be/
kookwedstrijdvedette-crevette.
Het gedetailleerde programma van de Maand van de
Garnaal vind je op www.visit-nieuwpoort.be. Of haal
eind september de speciale Maand van de Garnaalpocket bij Toerisme Nieuwpoort.

ALI & AVA

KKFN GOES WEST

zondag 16 oktober van 10 tot 13 u.
strand t.h.v. het Loodswezenplein en op het 		
Westerstaketsel
gratis | inschrijven niet nodig

VAN PITTIG BRUINTJE TOT GRIJZE GARNAAL
Neem een kijkje achter de schermen van de stedelijke
Vismijn en proef de echte Nieuwpoortse garnaal,
vergezeld van een heerlijke Rodenbach.

ZATERDAG 01 OKTOBER

MAANDAG 03 OKTOBER
DE MANTELHAVEN
ZOMERCAFÉ
Meer info lees je op p. 11

WOENSDAG 05 OKTOBER

DONDERDAG 06 OKTOBER

VRIJDAG 14 T.E.M.
ZONDAG 16 OKTOBER

CINEMA CITY
ALI & AVA

OESTERFEEST

Ali is een altijd goedgehumeurde
en betrokken huisbaas. Wanneer
hij een kind van één van zijn
huurders van school haalt, biedt
hij Ava, een in Ierland geboren
lerares en alleenstaande moeder
van vijf, een lift aan. Ze hebben
meteen een klik door hun
gedeelde liefde voor muziek,
ook al verschilt de smaak van Ali
met zijn voorkeur voor heftige
Britse punk en hiphop met die
van Ava. Er bloeit een relatie op
die al snel wordt overschaduwd
door de sporen van Ava’s eerdere
relatie en het ineenstorten van het
huwelijk van Ali.

Op het vernieuwde Oesterfeest
gaan lekkere oesters hand in hand
met live muziek en ambiance!
Je geniet van een grote keuze
aan verse oesters, gegratineerde
warme oesters, foie-grasschotel,
Noorse schotel, charcuterieschotel
en Nieuwpoortse garnaalsoep.
vrijdag en zaterdag van 11 tot 23 u.
zondag van 11 tot 17 u.
stedelijke Vismijn, zaal Iseland
gratis toegang
www.visit-nieuwpoort.be

14 en 20 u.
City
www.cultuurnieuwpoort.be

GEZELLIG SAMENZIJN
VOOR SENIOREN
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.
iedereen vanaf 55 jaar
14 tot 17 u.
Centrum Ysara
gratis

DONDERDAG 06 OKTOBER
WORKSHOP
VERTWIJFELING VOELEN,
VERTROUWEN VINDEN
Meer info lees je op p. 12.

DINSDAG 18 OKTOBER
WORKSHOP
CLOUDLIBRARY (E-BOEKEN OP
JE EIGEN TOESTEL)

DONDERDAG 13 OKTOBER
LEZING
ZORGVOLMACHT
Dementie, Alzheimer of ‘moeilijker
weg kunnen’ ... je maakt je zorgen
over wat er met jou en je spaarcenten zal gebeuren als je niet langer
in staat bent om hierover beslissingen te nemen. De zorgvolmacht
kan hiervoor een oplossing zijn.
Notaris Stephanie Vanmaele
brengt je op de hoogte van wat
een zorgvolmacht precies inhoudt.

Tijdens deze workshop kom je
te weten hoe je e-boeken van de
bibliotheek op je eigen tablet,
smartphone, e-reader, iPhone of pc
kunt downloaden.
Breng je opgeladen toestel mee.
Laat het bibteam op voorhand
weten op welk toestel je e-boeken
wenst te lezen.
14 u.
stedelijke bibliotheek
gratis voor leden van de bib
verplicht inschrijven via de balie
van de bib, tel. 058 22 30 40 of
bibadmin@nieuwpoort.be

13.30 tot 15.30 u.
stedelijke bibliotheek
gratis voor leden van de bib
verplicht inschrijven via de balie
van de bib, tel. 058 22 30 40 of
bibadmin@nieuwpoort.be
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met gekleurde vlaggen.
6. Hier zie je veel hoge masten
Daniël Buren.
Dit is een kunstwerk van
en geel gestreept?
Hoeveel vlaggen zĳn er wit
de vlaggen eraf gehaald...
Let op! In de herfst worden
er staan?
Kan jĳ tellen hoeveel masten
je in.
Vul je antwoord op het antwoordstrook

vind je op het plannetje.

en in de verte zie je 3 torens.
5. We wandelen rechtdoor
die is gespreept.
Eén ervan is de vuurtoren,
Welke kleur heeft de vuurtoren?
je in.
Vul je antwoord op het antwoordstrook

7 tot 15 u.
stedelijke Vismijn, zaal Iseland
€ 3 (basistarief) of € 1,50 (leden)
lieven.mieke@telenet.be of
tel. 0468 26 06 89

2 2 & 23 o k t o b e r 2 0
22

ZATERDAG 22 EN
ZONDAG 23 OKTOBER
FOODFRONT
De chefs van vier Nieuwpoortse
restaurants slaan de handen
in elkaar en organiseren een
gastronomisch foodfestival. Samen
creëren ze een onvergetelijke
culinaire ervaring. Het thema dit
jaar is 'A Fairytale Forest': een
dromerige wereld vol elfen, feeën,
trollen en ... lekker eten!
18.30 aperitief met aansluitend 		
een walking dinner (zes gangen).
Nadien is er een after party.
tent in het Prins Mauritspark
€ 105 p.p. (excl. afterparty)
www.foodfront.be
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Een organisatie van Wandelclub
Nieuwpoort vzw. Vele afstanden gaan
richting Ramskapelle, waarbij het
nieuw aangelegde provinciedomein
De Koolhofput een belangrijke rol
speelt. Het natuurreservaat Ter Yde
en de Zeedijk blijven vaste waarden.
Verzorgde rustposten.

Doe- en zoekopdrachtjes:

JEANNE PANNETOCHT

Deel 2: Gust verkent de

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

ZATERDAG 22 OKTOBER

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

Meer info lees je op p. 32.

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

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING

2022

HET VERHAAL VAN

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

VRIJDAG 21 OKTOBER

(4 -7 JAAR)

Van 1 juli tot en met 6 november

weg houden we rechts aan.
3. Bĳ de splitsing van de
KYCN.
een groot rond bord met
Op het gebouw voor je, hangt
Er staat ook een anker op.
(Koninklĳke Yachtclub Nieuwpoort)

iedereen vanaf 55 jaar
14 tot 16.30 u.
Centrum Ysara
€ 12

OCHT VOOR GEZINNEN
DOE- ,ZOEK- EN WANDELT

Welke kleur heeft dit?
je in.
Vul je antwoord op het antwoordstrook

WORKSHOP DROOMJUWEEL
JUWEELONTWERP IN ZILVEREN
VERLOREN WAS-METHODE

Lezing georganiseerd door Vief
Nieuwpoort.
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een breed pad naar beneden.
4. Wat verder zie je rechts
het water gelaten.
Hier worden de boten in
te rusten.
Soms liggen hier zeehondjes
hier vandaag?
vriendje van Gust. Ligt hĳ
Zeehond Zoë is het beste

VRIJMETSELARIJ, HET VERHAAL
VAN PASSER EN WINKELHAAK

SEIZOEN 2022-2023
CENTRUM YSARA & CITY

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

ZATERDAG 29 OKTOBER

Ga je mee? De wandeling

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

DONDERDAG 20 OKTOBER

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

Seastar Terminal

jachthaven.

2 km

T.E.M. ZONDAG 06 NOVEMBER
GUST GARNAAL IN
DE JACHTHAVEN (4 - 7 JAAR)
Deze zomer verkent Gust Garnaal,
de Oude Jachthaven met een plan
vol leuke doe-opdrachtjes.

Het cultuurseizoen 2022-2023 staat garant voor een bont arsenaal aan voorstellingen. Je hebt de keuze uit een
verfrissende mix van theater, muziek en humor. Het volledige programma ontdek je op www.cultuurnieuwpoort.be

Haal je deelnemingsformulier bij
de Dienst Toerisme. Breng het
nadien terug binnen en ontvang
een leuke verrassing.

THE GREAT PRETENDERS
EVERGREENS IN CLOSE HARMONY (MATINEE)
ZA 24 SEPTEMBER OM 14.30 U. | CENTRUM YSARA | € 12

gratis

Een tiental jaar geleden ontstond het idee tot het vormen van een close-harmony-groep.
De opdracht van deze vijf klassiek geschoolde heren is eenvoudig: het publiek bekoren
met perfect uitgebalanceerde stemmen en prachtige songs die hart en ziel beroeren. Er
wordt zowel teruggegrepen naar classic oldies, maar ook de lichtvoetige rock-‘n-roll van
Cliff Richard of de 60’s sound van The Rubettes komen aan bod.

T.E.M. WOENSDAG
30 NOVEMBER
FIETSFOTOZOEKTOCHT

MAANDAG 31 OKTOBER
GEZELLIG GRIEZELEN IN DE BIB
Terwijl de grote kinderen zich
te pletter schrikken tijdens de
Halloweentocht, kunnen de
kleinsten in de bib terecht voor
gezellig griezelige verhalen. De
leukste griezelprentenboeken
komen aan bod: Spookje Spartacus,
Het spookje en de vleermuisjes,
Spoken bestaan niet, Hoe vermorzel
je spoken? etc.

Fijne en uitdagende fietsfotozoektocht
van 38 km via knooppunten van het
fietsroutenetwerk in de Westhoek.
Maak kans op een weekverblijf aan
zee voor 4 personen.

LIVING ROOTS | MADE IN BELGIUM
ZA 08 OKTOBER OM 20 U. | CENTRUM YSARA | € 14
Living Roots bestaat bijna 20 jaar en dat vieren we met muziek van eigen bodem! In
deze editie gaan de Nederlandse Chantal Acda (Isbells) en de heren van bij ons Jan
Decampenaere (Venus in Flames), Thomas Vanelslander (o.a. Gorki, Helsinki) en Philippe
Robrecht op zoek naar hun Belgische helden. Zoals steeds neemt Living Roots je mee op
een verfrissende tocht doorheen gekende muzikale mijlpalen en vergeten pareltjes. Een
blik op de Belgische muziek zoals je haar nog nooit hoorde.

€ 5 | www.fietsforfun.be

T.E.M. DONDERDAG
01 DECEMBER
WANDELZOEKTOCHT
Deze pittige tocht (9,4 km) vertrekt
aan de Havengeul en gaat door de
villawijken en de duinen.

CHRISTOPHE VANDEGOOR, JELLE CLEYMANS EN JOOST VAN HYFTE
KNECHTEN VAN DE KOERS
VR 14 OKTOBER OM 20 U. | CENTRUM YSARA | € 14

€ 3 | www.wandelzoektocht.com

Koers in Vlaanderen is heilig. Maar wat maakt wielrennen nu zo mooi en aantrekkelijk?
Dat zijn de verhalen vol heroïek over de heldenmoed van renners, prachtige overwinningen en onwaarschijnlijke tegenslagen. In Knechten van de koers bekijken
Jelle Cleymans, Joost Van Hyfte en Christophe Vandegoor het wielrennen
door hun eigen bril.

4 tot 8 jaar
18 u.
stedelijke bibliotheek
gratis | max. 25 kindereren
verplicht inschrijven via de balie
van de bib, tel. 058 22 30 40 of
bibadmin@nieuwpoort.be

KEVIN VAN DOORSLAER | ARMAND
VR 28 OKTOBER OM 20 U. | CITY | € 10

WESTFRONT 15 JUNI TOT 30 SEPTEMBER

T.E.M. ZONDAG 08 JANUARI
MAANDAG 31 OKTOBER
HALLOWEENTOCHT
www.visit-nieuwpoort.be

HALLOWEEN IN HET ZWEMBAD
In het stedelijk zwembad staat alles
in het teken van Halloween. Meer
concrete info beschikbaar vanaf
oktober via www.nieuwpoort.be en
aan de kassa van het zwembad.

Armand Swartenbroeks was dé absolute topvoetballer in België in een
tijd toen nog geen sprake was van professionele sportbeoefening. Hij
combineerde zijn sportcarrière met een eigen dokterspraktijk, een
politieke carrière en zijn inzet als frontarts tijdens de twee Wereldoorlogen. Acteur Kevin Van Doorslaer kruipt in de huid van Armand
Swartenbroeks en reist terug in de tijd om met diens vrienden en
collega’s unieke herinneringen op te rakelen.

DOE-EXPO CLICS
Bezoekerscentrum Westfront richt
voor de tweede keer een doeexpo met Clics in met als rode
draad de Nieuwpoortse parels en
de vele initiatieven van de Stad
voor onze jongste inwoners.
Tickets en info via www.visitnieuwpoort.be. Een ticket voor de
doe-expo Kind in Nieuwpoort is
inclusief de toegang tot Westfront.

TICKETS
Tickets zijn verkrijgbaar via www.cultuurnieuwpoort.be of
bij de Toerisme Nieuwpoort (Marktplein 7 en Hendrikaplein 11).
50 % korting met jeugdvoordeelpas | Koop je tickets voor minimum vier
verschillende voorstellingen? Dan geniet je van 15 % korting op je tickets.
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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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/ NUS
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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

2$ʦ22

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

UW (T)HUIS
IN NIEUWPOORT
KOPEN OF VERKOPEN?

NR. 5
BENIEUWD HOEVEEL UW WONING
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BENIEUWD WAARD
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WAARD
IS?
SEPTEMBER - OKTOBER 2022
CONTACTEER ONS OF SCAN
S E PONZE
T E M QR-CODE
BER-OKTOBER 2020
CONTACTEER
ONSGRATIS
OF SCAN
ONZE QR-CODE
VOOR EEN
SCHATTING!
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VOOR EEN GRATIS SCHATTING!
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ALBERT I LAAN 99
8620 NIEUW POORT
ALBERT I LAAN 99
INFO@PORTUS.BE
8620 NIEUW POORT
INFO@PORTUS.BE

SCHATTING
SCHATTING

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

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

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

ADVIES
ADVIES

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

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

GRATIS
SCHATTING

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

SCHATTING

T. 058/62 50 50
VERKOOP

www.portus.be
VERHUUR

KAAI 34
8620 NIEUW POORT
INFO@PORTUS.BE

ADVIES

