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voorwoord
Beste inwoners,
Met de komst van het voorjaar kunnen we er terug wat meer
op uit trekken en genieten van al het moois dat de lente ons te
bieden heeft. Stad Nieuwpoort heeft alvast een rijkelijk aanbod
aan activiteiten en interessante must-do’s voor u in petto.
Voor de jonge Nieuwpoortenaren zijn de Jeugdboekenmaand
en de Buitenspeeldag enkele toppers op de agenda. Op
woensdag 20 april 2022 kunnen zij naar hartenlust ravotten
in het stedelijk sportpark. Een onbezorgde namiddag vol
plezier waarbij ze even niet aan school hoeven te denken.
Het schoolleven krijgt eind april wel de volle aandacht op
Erfgoeddag. De Dienst Cultuur en de bibliotheek zetten de
Nieuwpoortse scholen van toen en nu in de kijker.
Op sportief vlak is het 10.000 stappen-concept een echte
aanrader. Aan de hand van uitgestippelde routes die je
kriskras door Nieuwpoort leiden, wandel je jezelf fit. En waar is
het mooier wandelen dan in onze stad? Nieuwpoort is perfect
voor fervente wandelaars, maar zeker ook voor fietsers.
Die laatsten mogen uitkijken naar de twaalfde toertocht
voor mountainbikers en handbikers. Dit jaar wordt dit
succesvolle evenement aangevuld met de eerste editie
van de Frontzate Gravel Toertocht. Hiermee krijgt het sterk
opkomende gravelrijden een welverdiend duwtje in de rug.
Deze editie van NUS ging in druk op dinsdag 15 februari
2022. Zaken die in dit magazine vermeld staan en die
na deze datum werden gewijzigd, konden niet meer
aangepast worden. Volg voor de meest recente updates
de berichtgeving op www.nieuwpoort.be en onze diverse
socialemediakanalen.

redactieraad en lay-out
Stadsbestuur Nieuwpoort
Dienst Communicatie
Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort
tel. 058 22 44 10
communicatie@nieuwpoort.be

druk
Drukkerij Lowyck
Archimedesstraat 53, 8400 Oostende
tel. 059 33 33 99
www.lowyck.com

verantwoordelijk uitgever
Benoit Willaert - Algemeen Directeur
Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort

Het volledige activiteitenaanbod kunt u terugvinden in deze
NUS! Onze beleeftips zetten u op weg voor een boeiend en
fantastisch voorjaar.
Voor we de paasklokken laten luiden, vieren we op 8 maart
Internationale Vrouwendag. Een datum waarop we alle
vrouwen extra in de kijker zetten. Naar aanleiding van deze
speciale dag trekken we in dit magazine volop de vrouwelijke
kaart. We duiken in de geschiedenis van onze stad en belichten
drie opmerkelijke dames en hun band met Nieuwpoort.
Daarnaast laten we in een reeks van vier interviews een aantal
opmerkelijke stadsgenotes aan het woord. Zo gaan we in
gesprek met stadsbeiaardier Els Debevere en stellen we
enkele dames van de bib aan u voor. We komen ook alles
over de wandelsport te weten. Onze gloednieuwe Krak van
Nieuwpoort kan uiteraard niet ontbreken.

"Naar aanleiding van
Internationale Vrouwendag
trekken we in dit magazine
volop de vrouwelijke kaart.
We duiken in de geschiedenis
van onze stad en belichten
drie opmerkelijke dames en
hun band met Nieuwpoort."
— Geert Vanden Broucke —

In de toekomst willen we graag de lijn doortrekken naar het
straatbeeld. Het stadsbestuur zal bij de naamgeving van
nieuwe straten inspanningen leveren om meer vrouwennamen
aan bod te laten komen.
Veel leesplezier!
Uw burgemeester,
Geert Vanden Broucke

fotografie
Stad Nieuwpoort, Stadsarchief, Michel Deveen, Isabelle
Vanhassel, Pieter Clicteur, Nick Verhaeghe, Michiel
Hendryckx, Kinepolis, Christoph De Muynck, Westtoer,
Westhoek verbeeldt, Aquila Pixels, Long Course Weekend,
Aquaduin, Diego Franssens, Studio Caro, Alain Destoop en
Johan Jacobs
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geboortes
Louiza | 14 augustus 2021

Julliano | 7 december 2021

Dochter van Ampe Sven
en Lapon Charlotte

Zoon van Vaneeckhoutte
Robin en Respaillie Shanny

Ruben | 7 november 2021

Charles | 16 december 2021

Zoon van Marico Willem
en Simoen Virginie

Zoon van Ramoudt Céderick
en Gazda Paulina

Lewis | 2 december 2021

Sofia | 5 januari 2022

Zoon van Veramme Pieter
en Mees Roxanne

Dochter van Baete Nicolas
en Amor Rahma

kort
nieuws

Raven | 6 december 2021
Zoon van Clarys Kenji
en Popieul Cheyenne

bijzondere bezoeker gespot

overlijdens
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Albrecht Frans | 91 jaar

Heyndrickx Maria | 79 jaar

Overleden te Veurne
op 18 december 2021

Overleden te Veurne
op 11 januari 2022

Vermeulen Daniel | 72 jaar

Rabaey Robert | 72 jaar

Overleden te Nieuwpoort
op 14 december 2021

Overleden te Veurne
op 17 januari 2022

Vanden Bussche Frans | 81 jaar

Goderis Dan | 72 jaar

Overleden te Nieuwpoort
op 17 december 2021

Overleden te Oostende
op 23 januari 2022

Verbouw Ida | 98 jaar

De Craemer Julien | 96 jaar

Overleden te Nieuwpoort
op 22 december 2021

Overleden te Nieuwpoort
op 25 januari 2022

Van den Bussche Gerard | 79 jaar

Lehouck Camiel | 78 jaar

Overleden te Nieuwpoort
op 3 januari 2022

Overleden te Veurne
op 29 januari 2022

Vandenberghe Rachel | 82 jaar

Goens Edith | 75 jaar

Overleden te Nieuwpoort
op 6 januari 2022

Overleden te Nieuwpoort
op 5 februari 2022

Deconinck Nadine | 74 jaar

Vansteenkiste Theresia | 95 jaar

Overleden te Nieuwpoort
op 11 januari 2022

Overleden te Nieuwpoort
op 5 februari 2022

Delrue Jacqueline | 91 jaar

Callebaut Emmanuel | 37 jaar

Overleden te Nieuwpoort
op 11 januari 2022

Overleden te Veurne
op 11 februari 2022
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nieuw nummer,
zelfde reflex

De afgelopen weken en maanden mocht Nieuwpoort een
opmerkelijke badgast verwelkomen: de zeldzame Ross’
meeuw. Deze kleine vogel voelt zich helemaal in zijn sas in
de buurt van het Westerstaketsel en lokt heel wat vogel- en
natuurliefhebbers naar Nieuwpoort-Bad.
Het dier dankt zijn naam aan James Clark Ross, een Britse
marineofficier en ontdekkingsreiziger. Tussen 1839 en
1843 leidde hij een Antarctische expeditie. Hij ontdekte
daarbij onder meer de Rosszee in de Zuidelijke Oceaan, de
Rosszeehond en ook de Ross’ meeuw.

Het Hoge Noorden is de natuurlijke habitat van deze
meeuwentelg. Heel af en toe duikt de vogel op in WestEuropa. Nu ook in Nieuwpoort!
De soort lijkt op een dwergmeeuw maar is iets groter,
heeft spitsere vleugels en een lange, wigvormige staart.
Volwassen exemplaren hebben een scherp afgelijnd zwart
halsbandje.

nieuw nummer
Card Stop

opleidingen Wildlife Taxi
Team in West-Vlaanderen

Via de diensten van Card Stop kun je in geval
van diefstal, verlies of fraude jouw betaalkaarten
telefonisch laten blokkeren. Het nieuwe Card
Stop-nummer is tel. 078 170 170.

Vogelbescherming Vlaanderen vzw overkoepelt negen
Vlaamse Opvangcentra voor Vogels en Wilde Dieren (VOC)
en drie Wildlife Taxi Teams (WTT). Een WTT bestaat uit een
vrijwilligersnetwerk van chauffeurs en telefonisten. Zij geven
telefonisch advies en transporteren noodlijdende dieren
naar het dichtste VOC.

WANNEER?
Het info- en opleidingsmoment vindt plaats op donderdag
10 maart 2022. De sessie verloopt digitaal via Zoom van
19 tot 21 u. Kandidaten die op deze dag verhinderd zijn,
kunnen zich nog steeds aanmelden.

Vogelbescherming Vlaanderen is voor het Wildlife Taxi Team
op zoek naar geëngageerde dierenliefhebbers die zich als
telefonist willen inzetten.

INSCHRIJVEN?
Meld je aan via afdelingenteam@vogelbescherming.be.
Schrijf je in voor de regio waar jij als vrijwilliger wil beginnen.

Het gaat om een regulier telefoonnummer,
zonder bijkomende kost. Je kunt het nummer
24/7 bereiken in het Nederlands, Frans en Engels.

Meer info lees je op
www.cardstop.be.

Lees meer over het Wildlife Taxi Team
op vogelbescherming.be.

Interesse? Neem deel aan het gratis info- en
opleidingsmoment. Je krijgt uitleg over de werking van het
Wildlife Taxi Team en de functie van telefonist. Vervolgens ga
je aan de slag met enkele praktijkoefeningen.
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de digidokter staat
voor je klaar
Doe een beroep op de digidokter bij problemen met je
tablet, laptop, smartphone of andere digitale media.
WANNEER?
De digidokter komt naar de bib op maandag 21 maart, 4 april
en 25 april 2022. De sessies vinden plaats tussen 10 en 11 u.
HOE WERKT DEZE GRATIS DIENST?
Er wordt uitsluitend op afspraak gewerkt. Per persoon trekt
de digidokter een kwartier uit.
Ga naar www.nieuwpoort.be/vraag-voor-de-digidokter.
Via de knop 'Online aanvragen' kun je vooraf jouw vraag
doorsturen. Dit kan tot de donderdagavond vóór de sessie.
Daarna ontvang je van de bibliotheek een bericht met de
datum en het uur van je afspraak.

Nieuwpoort verhalen
Genietend door de stad struinen
verhalen ontdekken over de IJzer
met herdenkingsmonumenten,
onderwaterzetting in het Westfront
en Albert koning te paard, uitkijkend
op de vissers- en jachthaven.
De Wind waait waar hij wil
op zoektocht naar de utopische man,
de kreten horen van de ruiters
stormend uit de zee om Prins Maurits
te overmeesteren en zoeken naar Jan Turpin.

Breng jouw toestel, de nodige paswoorden en kabeltjes mee.

schrijf je nu in voor
de Kunstmarkt 2022
Op zaterdag 20 augustus 2022 staat de jaarlijkse Kunstmarkt
op de agenda. Tijdens dit zomerse cultuurevenement kun je
zelf kunst maken, horen en beleven.
Voor dit evenement wordt gezocht naar artiesten die voor
publiek hun favoriete kunstvormen willen demonstreren. Als
kunstenaar krijg je zo de mogelijkheid om je werk aan een
breed publiek tentoon te stellen en te koop aan te bieden.
WORKSHOPS
Als kunstenaar heb je de mogelijkheid om workshops te
geven. Het stedelijk cultuurteam zorgt voor de organisatie en
brengt de ingeschrevenen tot bij de kunstenaar.

In het Bommenvrij schuilen voor de kreten
van Jeanne Panne zwiepend op haar bezem;
bevrijd worden door de beiaardklanken
boven de bouwvallige Duvvetoren.
Uit de Barkentijn ontsnappen
vrolijke kinderstemmen als stipjes
vreugde op het westerstaketsel.
— Philippe H. Rotsaert —

INSCHRIJVEN?
Bekijk eerst goed het reglement op
www.nieuwpoort.be/kunstmarkt. Inschrijven kan via de
website tot dinsdag 31 mei 2022. Het inschrijvingsgeld
bedraagt 10 euro. Dit bedrag schrijf je over als je een
bevestiging gekregen hebt.
Meer info of vragen via
cultuur@nieuwpoort.be of tel. 058 79 50 00.
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Philippe Rotsaert, ereburger van Nieuwpoort,
schreef in januari 2022 een prachtig gedicht over onze stad.
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tussen de boeken
in bibliotheek

een gesprek met
Evelyne De Pauw en
Maya Van Malderen
Bibliotheken blijven ondanks de snel
veranderende digitale wereld heel erg
belangrijk. De bibliotheek vervult niet
enkel een educatieve en informatieve rol,
maar doet ook dienst als ontmoetings
plaats. Bibliothecaris Evelyne De Pauw
en bibliotheekassistent Maya Van
Malderen streven ernaar om de bib zo
goed mogelijk uit te bouwen en alle
bezoekers warm te onthalen.
Hoe zijn jullie gestart bij
de Nieuwpoortse bibliotheek?
Evelyne: In 2003 ben ik van start gegaan
in mijn huidige functie. Daarvoor had
de bibliotheek het al enige jaren zonder
bibliothecaris moeten stellen. Voor mij
was het dus een serieuze uitdaging
om de bib volgens mijn ideeën om te
vormen.
Maya: Mijn carrière bij de bibliotheek
startte 25 jaar geleden. Dat was in
1996. Daarvoor hield ik de lokale bib
in Ramskapelle open. Dat was echter
geen stadsbibliotheek. Ook in Nieuwpoort-Stad bestond er toen nog geen
gesubsidieerde stadsbibliotheek. Daar
kwam verandering in toen de toenmalige
schepen van Cultuur Antoon Van Hooreweghe mij vroeg of ik de stadsbib wilde
beheren in afwachting van de komst van
een nieuwe bibliothecaris. Deze functie
heb ik dan tijdelijk bovenop mijn job in
het onderwijs uitgevoerd.

jobs.nieuwpoort.be
10
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Evelyne: Ondertussen bestaat ons team
uit zeven leden. Elk heeft zijn specialisatie
en draagt bij tot de goede werking van
onze bibliotheek.

11

/ NUS

NUS

/

11

Hoe beslissen jullie wat blijft en wat
niet in de collectie?
Evelyne: De aanvoer en afvoer van
boeken is ongeveer gelijk. Door plaatsgebrek kunnen wij geen nieuwe boeken
plaatsen zonder dat er eerst een paar
oude uit het rek worden gehaald.
Maya: Dat is meestal op feiten en cijfers
gebaseerd. We kijken wat er veel en
weinig gelezen wordt.
Evelyne: Soms moet ik wel eens rek per
rek afgaan om te kijken bij welke letters
of genres ik boeken kan wegdoen.
Wanneer er veel nieuwe boeken met
dezelfde letter binnenkomen, moeten
deze op het rek passen.
Hoe zouden jullie de bib van Nieuwpoort omschrijven?

Hoe ziet jullie takenpakket eruit?
Evelyne: Het belangrijkste onderdeel
van mijn functie is de communicatie
tussen de dienst en het bestuur. Ik sta
ook in voor het samenstellen van de
collectie, de administratie, de facturatie
en de opvolging van het softwarepakket.
Vooral dat laatste aspect moet goed
opgevolgd worden zodat onze bibliotheek mee is op vlak van digitalisering.
Maya: Ik ben vooral actief als baliemedewerker. Ik probeer mensen zo
goed mogelijk te helpen en dat vind ik
het leukste aspect van mijn job. Ik help
mensen in hun zoektocht naar bepaalde
boeken, geef suggesties en maak nieuwe
bezoekers graag wegwijs in de bib.
Hoe gaan jullie om met bezoekers van
de bib?
Maya: We proberen altijd vriendelijk
en behulpzaam te zijn. Heel vaak
krijgen wij complimenten voor onze
service. Wij doen ons werk graag en
dat enthousiasme straalt af op onze be
zoekers. De mensen die wij over de vloer
krijgen, zijn altijd goedgezind.
Evelyne: Soms vertellen mensen mij dat
ze bepaalde zaken niet durven vragen in
een of andere bibliotheek. Ik kan mij dat
niet inbeelden hier in Nieuwpoort.

"Wij zijn een laagdrempelige
instelling en proberen
iedereen zo goed mogelijk
bij te staan."
— Evelyne De Pauw —
Maya: Onze dienstverlening gaat verder
dan alleen informatie over boeken.
Mensen komen naar de bib voor allerhande zaken. Toen de zelfuitleenbalie
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werd geïnstalleerd, hadden we wel wat
schrik dat het contact met de bezoekers
ging wegvallen. Gelukkig is dat helemaal
niet zo. Mensen komen geregeld langs
om met ons te praten.
Evelyne: Doordat veel mensen zichzelf
bedienen, hebben wij meer tijd voor
mensen dien hulp nodig hebben. Dat is
niet alleen bij iemand die nieuw is, maar
ook bij iemand die hulp nodig heeft om
een bepaald boek te vinden.
Over welke eigenschappen moet een
bibmedewerker beschikken?
Evelyne: Je moet nauwkeurig zijn en
in staat zijn om heel ordelijk te werken.
Als bibmedewerker is het gewoon heel
belangrijk om te weten waar alles staat.
Het ergste wat ons kan overkomen, is
wanneer de computer zegt dat een boek
aanwezig is maar niet op de juiste plaats
staat. Dan begint de zoektocht. Verder is
een zekere liefde voor lezen en boeken
wel een must.
Maya: Klopt! We moeten toch een
zekere notie hebben van verschillende
genres en auteurs. Je moet bovendien
een boek kunnen meegeven dat niet
in jouw interesseveld ligt. Wanneer ons
gevraagd wordt een boek aan te raden,
dan kunnen wij de nodige hulp bieden.
Ik vraag achteraf altijd of ze mijn boekentip graag gelezen hebben of niet.
Evelyne: Van alle boeken die binnenkomen, lezen wij toch de korte inhoud
of een recensie. Hierbij is het belangrijk
dat we weten of het een auteur is die
veel of weinig gelezen wordt. Hier komt
ons softwaresysteem goed van pas. We
weten precies hoeveel keer een boek
gelezen wordt en of wij, indien nodig,
extra exemplaren moeten aankopen.

Wat vinden jullie het leukst aan jullie
job?
Maya: Dat we onze passie voor boeken
kunnen gebruiken om anderen te helpen.
Al van jongs af aan was ik graag bezig met
boeken. Toen ze me in 1974 vroegen om
de bibliotheek in Ramskapelle open te
houden, aarzelde ik geen minuut. Ik ben
het steeds graag blijven doen.
Welke bibbezoekers krijgen jullie
over de vloer?
Evelyne: Je hebt twee types. Je hebt
mensen die heel goed weten wat ze
willen lezen. Anderen laten zich liever
verrassen. Zij kijken rustig rond of er iets
voor hen bij zit. Dit is de doelgroep die
aan ons vraagt of wij boeken kunnen
aanraden.
Maya: Je hebt mensen die soms uren
zoeken naar het juiste boek. Ikzelf kijk
graag eens naar de ‘kar’. Dat zijn de
boeken die lezers nog maar juist teruggebracht hebben. Velen zijn hierdoor
geïntrigeerd omdat iemand het boek
toch leuk gevonden moest hebben.
Evelyne: Het rek met de nieuwe aanwinsten is het meest populair. Bijna iedereen die binnenkomt, kijkt eens naar de
nieuwe boeken.
Hoe selecteren jullie nieuwe boeken
voor de bibcollectie?
Evelyne: We zoeken naar een evenwicht
tussen wat populair is en wat wij vinden
dat aanwezig moet zijn. Dat is niet altijd
even gemakkelijk. De reden waarom je
een bepaald boek aankoopt, kan heel
verschillend zijn.
Maya: Zo heb je mensen die geen populaire boeken lezen, maar voorstander zijn
van literaire boeken. Een ruim aanbod,
daar gaan we voor.

Maya: Vroeger was de bib een echte ontmoetingsplek, maar door corona is dat
grotendeels weggevallen. Langzaamaan
komen de mensen terug naar de bib,
maar het is nog steeds niet zoals vroeger.
Evelyne: We hebben jarenlang gewerkt
om de bibliotheek méér te laten zijn dan
een plaats waar je om een boek komt.
De laatste twee jaar is dit concept door
corona naar de achtergrond verschoven.
Dit is niet alleen in Nieuwpoort zo, maar
in bijna alle gemeenten.
Maya: Het zal veel geduld vergen om dit
opnieuw te kunnen bekomen. We gaan
er alvast met volle moed voor.
Evelyne: We hopen wel dat de bib nog
steeds een plaats is om je te laten inspireren. We beschikken over een ruim
aanbod dat nog steeds aanspreekt. Een
ander voordeel van een kleine bibliotheek is dat populaire boeken veelal
beschikbaar zijn. Dit is vaak niet het geval
in grotere bibliotheken.

lezen, haken velen af omdat ze het een
opdracht vinden. Aan de andere kant
heb je ook kinderen die blijven lezen.

"Strips of boeken? Maakt
niet uit. Lezen is lezen."
— Maya Van Malderen —
Digitalisering is een feit. Hoe uit zich
dat in de bib?
Evelyne: Mensen kunnen boeken voortaan online verlengen en reserveren.
Dat is een groot voordeel. Alles kan
nu gemakkelijk van thuis uitgevoerd
worden. In het begin vraagt het wel
wat tijd om alle digitale aspecten uit te
leggen, zoals e-boeken downloaden
op een eigen e-reader. Van zodra ze
het systeem kennen, blijven ze het ook
verder gebruiken. Bedoeling is dat je je
zelfs vanop afstand kunt inschrijven en
dat je zelf boeken kunt bestellen.
Nieuwpoort is ook lid van Viertoren.
Wat is dit precies?
Evelyne: Viertoren is de intergemeentelijke samenwerking rond cultuur tussen
De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en
Veurne. Je kunt in alle vier de bibliotheken terecht met één gemeenschappelijk
lidmaatschap. Een voordeel van dit
samenwerkingsverband is dat je als je iets
niet vindt in één bibliotheek, je welkom
bent in de andere drie bibliotheken.
We hopen ook echt dat mensen meer
gebruik zullen maken van de andere
bibliotheken. Het lidgeld is opgetrokken
van twee naar vijf euro maar het aanbod
is veel groter geworden. In een latere
fase gaan wij onze collecties ook op
elkaar afstemmen.

Hoe proberen jullie de jeugd naar de
Nieuwpoortse bib te krijgen?
Evelyne: We proberen vooral in de
schoolvakanties veel activiteiten te
organiseren. Daarmee willen we meer
bekendheid generen en de drempel
verlagen. Velen jongeren worden lid van
de bibliotheek omdat ze hier met school
komen. Zo worden ze gestimuleerd om
naar de bib te komen, ook buiten de
schooluren.
Maya: Het is wel niet gemakkelijk om
jongeren naar de bib te krijgen. Velen
hebben een drukke agenda en zijn afgeleid door andere zaken.
Evelyne: Je kunt een kind niet dwingen
om te lezen. Je kunt het stimuleren.
Verhaaltjes voorlezen kan bijvoorbeeld
enorm bevorderend zijn.
Maya: Als gezinnen langskomen met
hun jonge kinderen, zien we dat er veel
interesse is. Van zodra ze echt kunnen

DOE MEE MET DE JEUGDBOEKENMAAND
Jeugdboekenmaand heeft dit keer als thema ‘helden en schurken’.
Draag een steentje bij in een heroïsche strijd: kom naar de bib, vraag een
deelnemingsformulier en ga op jacht naar de juiste cover. Leen het boek en
maak een leuke foto terwijl je het boek aan het lezen bent. Stuur vervolgens de
foto door naar bibadmin@nieuwpoort.be.
De persoon met de meest originele foto maakt kans op een leuke verrassing.
Er is slechts één voorwaarde: je moet lid zijn van de bibliotheek. Schrijf je
gratis in! Dit is gratis voor kinderen jonger dan 18 jaar.
Jeugdboekenmaand is een initiatief van Iedereen Leest i.s.m. de bibliotheken.
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digitaal afsprakenloket
van Politie Westkust
Bij Politie Westkust kun je voortaan online een afspraak maken om
aangifte te doen. Je kiest zelf wanneer je het liefst langskomt.

veilig in de stad
word brandweervrijwilliger
Brandweer Westhoek is op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers.
Samen met je compagnons sta je elk uur van de dag klaar om
anderen te helpen. Zo draag je je steentje bij aan de samenleving.
Grote of kleine interventies, brandweervrijwilligers staan er
steevast als ploeg. Samen zoeken ze creatief naar oplossingen
om de schade zoveel mogelijk beperken. Geen gemakkelijke
opdracht, maar met de technische kennis en ieders specialiteiten
wordt telkens een antwoord gevonden.
HOE WORD JE BRANDWEERVRIJWILLIGER?

1

Volg op dinsdag 19 april of 14 juni 2022 een infosessie in
brandweerpost Nieuwpoort, Gasstraat 37. Je wordt wegwijs
gemaakt doorheen de aanwervingsprocedure en krijgt een
inkijk in het leven als brandweervrijwilliger. Beide sessies
starten om 20 u. Schrijf je vooraf in via
vrijwilliger.brandweerwesthoek.be.

2

Bereid je voor op het behalen van het Federaal
Geschiktheidsattest (FGA). Neem deel aan één van de FGA
Oefendagen.

3
4
5

Op www.ikwordbrandweer.be schrijf je je in voor de testen
om je FGA te behalen.
Solliciteer bij Brandweer Westhoek. De vacature vind je op
jobs.brandweerwesthoek.be.

HOE GA JE TE WERK?
Surf naar www.politiewestkust.be. Op de startpagina klik je
onderaan op ‘Doe aangifte’. Kies vervolgens één van de drie
locaties voor de aangifte: commissariaat De Panne, centraal
politiehuis Koksijde of commissariaat Nieuwpoort.
Om een afspraak te maken, volg je onderstaand stappenplan:

Een aangifte doen, kan ook nog altijd
via tel. 058 53 30 00 (Politiezone
Westkust) of via tel. 058 23 42 46
(Commissariaat Nieuwpoort).

1 Selecteer een service.
2 Kies een datum en tijdstip.
3 Voeg jouw gegevens toe (naam, adres, telefoonnummer
en eventueel je mailadres).
4 Klik op ‘Reserveren’.

ga voor een job als politieinspecteur bij PZ Westkust
Politie Westkust is op zoek naar inspecteurs. Wie bij de politie
wil werken, moet eerst een aantal selectieproeven afleggen. Dit
gebeurt via de dienst Rekrutering en Selectie van de geïntegreerde
politie in de politieschool en in Brussel. De doorlooptijd bedraagt
max. 18 weken.
Je wordt getest op taal, redeneervermogen en sportieve prestaties.
Verder leg je ook verschillende persoonlijkheidstesten en een
medische test af.
Als je deze succesvol afgerond hebt, kun je rechtstreeks solliciteren
bij Politie Westkust. Na een positief selectiegesprek start je de
opleiding met de garantie dat je nadien in onze kustzone aan de
slag kunt.
Je krijgt persoonlijke begeleiding doorheen het volledige parcours
van selectieproeven en opleiding. Je staat er dus niet alleen voor,
wat je slaagkansen verhoogt.

Start je opleiding in een brandweerschool nadat je geslaagd
bent voor de selectieprocedure van Brandweer Westhoek.

Kom naar het infomoment op zaterdag 2 april of maandag 4 april 2022 in het centraal politiehuis (Ter
Duinenlaan 34a, 8670 Koksijde). De hr-medewerkers en collega’s uit het werkveld ontvangen je met veel
enthousiasme.
Inschrijven is verplicht via PZ.Westkust.HRM@police.belgium.eu. Deel zeker ook mee welke datum je verkiest en
of je in de voor- of namiddag wenst te komen.
FGA OEFENDAGEN
Je goed voorbereiden op het behalen van het Federaal
Geschiktheidsattest (FGA)? Kom naar één van de
oefendagen. Begeleiders en ervaringsdeskundigen staan
klaar om jou te helpen en vragen te beantwoorden.
• zaterdag 21 mei 2022 van 9 tot 12 u. in
brandweerpost De Panne (Loskaai 14);
• woensdag 25 mei 2022 van 19.30 tot 22.30 u. in
brandweerpost Ieper (Minneplein 1a);
• zaterdag 28 mei 2022 van 9 tot 12 u. in
brandweerpost Diksmuide (Heernisse 4).
Inschrijven vooraf verplicht via
vrijwilliger.brandweerwesthoek.be.
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bijscholing Hoger Redder:
schrijf je nu in!
In samenwerking met RedFed wordt een bijscholingscursus Hoger
Redder georganiseerd.
Vrijdag 6 mei 2022 van 18 tot 22.30 u.
en zaterdag 7 mei 2022 van 7.30 tot 12 u.
Stedelijk zwembad, Leopold II park
€ 42 (inwoners Nieuwpoort) | € 45 (niet-inwoners)

Het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven gebeurt vóór
vrijdag 1 april 2022 via www.nieuwpoort.be/hoge-redder
of per mail naar zwembad@nieuwpoort.be.
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Week van de Valpreventie
25 APRIL T.E.M. 1 MEI
Jaarlijks valt één op drie thuiswonende ouderen en één op
de twee bewoners van woonzorgcentra. De gevolgen zijn
vaak ernstig en hebben soms ook psychologisch effecten
(angst, depressieve gevoelens, sociale isolatie etc.).
Enkele tips om valincidenten te voorkomen:

1
2
3
4

sociale
zaken

5

Blijf bewegen. Met sterke spieren val je minder en
blijf je makkelijker staan als je struikelt.
Gezonde voeding is belangrijk om je botten en
spieren sterk te houden. Zet daarom regelmatig
zuivelproducten, groene groenten, noten,
peulvruchten en vette vis op het menu.
Laat jaarlijks je ogen controleren en hou je bril
proper. Zorg voor genoeg licht in en om je huis.
Sta letterlijk stevig in je schoenen. Ze moeten goed
passen, niet te zwaar zijn en een zool hebben die
niet te glad is en meebuigt bij het stappen. Vermijd
schoenen met veters of kies voor korte, stroeve
veters die niet snel opengaan.
De meeste ongevallen gebeuren thuis. Pas dus
je woonomgeving aan. Een stoeltje of leuning
in de douche en bij het wc, extra verlichting of
vloerkabelgoten voor losliggende snoeren kunnen
een grote beschermende factor spelen.

de beste zorg
voor je voeten
De hele dag lang brengen je voeten je overal naartoe. Daarom hebben ze baat bij ontspanning, rust
en verzorging. Je kunt terecht voor een voetverzorgingssessie in Het Sociaal Huis, Astridlaan 103.
Studenten van CVO Cervo-GO! staan voor je klaar
op woensdag 27 april 2022 om 18 of 19.45 u.
Vooraf inschrijven is verplicht. Dit doe je op
www.nieuwpoort.be/voetverzorging of via
tel. 058 22 38 11. De kostprijs per sessie is 2 euro.
Vergeet je handdoek niet! Tijdens de behandeling
draag je een mondmasker.

parkeer plus zorg (P+Z)
help onze zorgverstrekkers!

hoe krijg ik
een extra certificaat
voor mijn boosterprik?

Zorgverstrekkers die aan huis gaan (huisartsen, thuisverplegers, kinesisten etc.)
verliezen vaak kostbare tijd in de zoektocht naar een parkeerplaats. Via Parkeer
plus Zorg (P+Z) kun je hen hierbij helpen!
HOE WERKT HET?
Mogen zorgverstrekkers tijdens het uitoefenen van hun job vóór je
garagepoort of op je inrit parkeren? Maak dit duidelijk via de Parkeer plus
Zorg-sticker.
De zorgverstrekker maakt zich kenbaar met een P+Z-kaart achter de
autovoorruit. Daarop staat een gsm-nummer, waar de eigenaar van de garage
naar kan bellen als hij/zij zelf dringend weg moet.
WIE KAN GEBRUIKMAKEN VAN P+Z?
De gratis P+Z-kaart kan enkel aangevraagd worden door zorgverstrekkers met
een RIZIV-nummer of erkenning als zorgkundige door de Vlaamse overheid en
een geldige stedelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers.
HOE AANVRAGEN?
De P+Z-sticker vraag je aan op www.nieuwpoort.be/parkeer-plus-zorg. Meer
info op tel. 058 22 38 75 of sociaalhuis@nieuwpoort.be.
De P+Z-kaart voor zorgverstrekkers is te verkrijgen bij parkeerbedrijf Streeteo,
Dienstweg Havengeul 12a (ondergronds): tel. 058 24 04 79 en
be.streeteo.com/nl/Cities/NIOW.
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PER POST
Je kunt de Vlaamse helpdesk bellen op tel. 078 78 78 50.
Je boostercertificaat wordt dan per post opgestuurd.
IN DE COVIDSAFEBE-APP
In de app druk je op 'Controleer op nieuwe certificaten'.
Kies vervolgens itsme® of eHealth om je aan te melden.
Je boostercertificaat verschijnt even later boven je andere
certificaten/certificaat met vermelding: vaccin 3/3 of 2/1
(indien je eerste vaccin Johnson & Johnson was).
VIA DE PORTALEN
Surf naar mijngezondheid.belgie.be,
burgerprofiel.be, myhealthviewer.be
of helena.care. Je meldt je aan met een van de digitale
sleutels. De makkelijkste manier is met itsme®. Op de
website staan je certificaten. Je kunt ze downloaden en
afdrukken.

Bij het bellen krijg je een geluidsbandje te horen. Je zult na
enkele vragen telkens op het cijfer 1 moeten drukken, zoals
na:
• Wilt u een certificaat laten verzenden? Druk 1.
• Wilt u een certificaat laten verzenden van uw
vaccinatie? Druk 1.
Geef vervolgens de elf cijfers van jouw rijksregisternummer
in. Dit nummer staat op de ommezijde van je
identiteitskaart of op een klevertje van het ziekenfonds.
Indien je deze elf cijfers niet binnen een bepaalde tijd
intikt, krijg je te horen dat jouw rijksregisternummer
niet gekend is. Dat is geen probleem, haak in en begin
opnieuw.
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borstvoedingsvriendelijke
locaties in Nieuwpoort
In een aantal gebouwen van Stad Nieuwpoort werd een afzonderlijk hoekje voorzien voor mama’s die borstvoeding geven. Je
herkent deze locaties aan het kamerscherm met de sticker van
het Huis van het Kind – OONIE en het internationale borstvoedingslogo.
Ben je op stap in Nieuwpoort en heeft je kind honger?
Kom gerust binnen! De locaties en openingsuren vind je op
www.nieuwpoort.be/borstvoedingsvriendelijke-locaties en
www.dewieg.be.

volg de online infosessies
van kraamcentrum de wieg
Kraamcentrum de wieg is een initiatief van Familiezorg
West-Vlaanderen. Je kunt er terecht met vragen over
zwangerschap, de geboorte en de kraamtijd, voor de
aanvraag van een kraamverzorgende aan huis of als je op
zoek bent naar een vroedvrouw.
OPENDEURDAGEN
Je bent welkom voor gratis infomomenten. Of kom langs
en ontdek wat de kraamverzorgende, vroedvrouw of
vrijwilliger voor je kan betekenen tijdens je zwangerschap
of na de geboorte van je baby.
Vrijdag 18 maart en 13 mei van 16.30 tot 19.30 u.
Familiezorg West-Vlaanderen, Biskajerplein 3, Brugge

Verder organiseert de wieg ook interessante
infomomenten. Schrijf je in via www.dewieg.be voor één of
meerdere van de gratis online infosessies in maart en april:
• Hulpbronnen in de kraamperiode
8 maart om 19 u.
• Borstvoeding: echt de moeite waard!
18 maart om 16.30 u.
• EHBO bij baby's in levensbedreigende situaties 		
verstikkingsgevaar en reanimatie
18 maart om 18 u.
• Slaap veilig, slaap zacht
22 maart om 19 u.
• Van kinderwens naar kraamtijd: Leven in verandering
19 april om 19 u.
• Zwanger en bevallen zonder rug- en bekkenpijn
22 april om 16.30 u.
• Borstvoeding combineren met werken of studeren? 		
Het kan!
22 april om 18 u.

advies rond opvoeden
De Opvoedingswinkel Oostende organiseert jaarlijks meerdere
infoavonden rond opvoeden of actuele problemen die zich
stellen in het opvoedingsproces. Sinds vorig jaar zijn zij een
samenwerkingsverband aangegaan met Kinderwens vzw.
Kinderwens vzw wil ouders vanaf de kinderwens op maat
voorbereiden, ondersteunen en begeleiden. Ze houden daarbij
steeds rekening met het toekomstige kind.
Deze samenwerking resulteert in een aantal infoavonden die
specifiek gericht zijn op het thema kinderwens. Deze infosessies
zijn gratis en kun je online volgen. Meer info op
www.kinderwens.org. Geïnteresseerde (toekomstige) ouders
kunnen zich inschrijven via info@huisvanhetkindlouisa.be.

Voor meer info of vragen kun je terecht op
www.dewieg.be of mail je naar info@dewieg.be.
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historisch
nieuwpoort
drie opmerkelijke dames
uit de Nieuwpoortse
geschiedenis
In het Stadhuis van Nieuwpoort bevindt zich een
rijke verzameling kunstwerken waaronder heel wat
schilderijen. Drie doeken uit de collectie springen in
het oog. Het gaat om drie portretten van dames van
koninklijken bloede die op één of andere manier een
band met Nieuwpoort hebben.

Isabella
In het kabinet van de burgemeester hangt een portret van
aartshertogin Isabella, in 1566 geboren als dochter van de
Spaanse koning Filips II. Van 1598 tot 1621 regeerde ze
samen met haar echtgenoot Albrecht van Oostenrijk over
de Zuidelijke Nederlanden, die ze van haar vader toevertrouwd kreeg bij wijze van huwelijkscadeau.
Na Albrechts dood in 1621 keerden de Zuidelijke Nederlanden terug naar de Spaanse kroon. In naam van de Spaanse
koning bleef Isabella op post als landvoogdes die in zijn
naam het bestuur van dit rijksdeel voor haar rekening nam.
LINK MET NIEUWPOORT?
Een goed jaar na zijn nederlaag in de Slag bij Nieuwpoort
(1600) belegerde Albrecht Oostende. De kuststad was toen
in handen van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.
Tijdens het Beleg van Oostende dat begon op 5 juli 1601
en duurde tot 22 september 1604 verbleven Albrecht en
Isabella in Nieuwpoort. Het aartshertogelijk paar koos het
Duynenhuis, een refugehuis van de Koksijdse Duinenabdij
in de Oostendestraat, als residentie.

Maria Theresia
De traphal van het Stadhuis wordt gedomineerd door het
immense staatsieportret van de Habsburgse vorstin Maria
Theresia. Tussen 1740 en 1780 regeerde ze als aartshertogin
van Oostenrijk en was ze koningin van zowel Hongarije als
Bohemen. Vanaf 1745 droeg ze als echtgenote van Frans
I Stefan ook de titel van keizerin-gemalin van het Heilige
Roomse Rijk.
LINK MET NIEUWPOORT?
Onze contreien, en dus ook Nieuwpoort als vestingstad,
maakten in die periode deel uit van de Oostenrijkse Nederlanden en vielen dus onder het bewind van Maria Theresia
als aartshertogin.
In de periode 1740-1748 kreeg Maria Theresia te maken
met de Oostenrijkse Successieoorlog. Ze moest opboksen
tegen de territoriale ambities van rivalen Frankrijk, Pruisen
en Spanje.
In het kader van dat conflict sloten Oostenrijk en Frankrijk
een onderling bondgenootschap, vastgelegd in het Tweede
Verdrag van Versailles op 1 mei 1757. Frankrijk verleende
daarbij steun aan Oostenrijk tegen Pruisen. Oostenrijk
stond in ruil tal van belangrijke steden af aan de Fransen.
Naast plaatsen als Chimay, Ieper en Oostende werd ook
Nieuwpoort specifiek vermeld. Deze laatste voorwaarde uit
het Verdrag zou pas voltrokken worden wanneer Oostenrijk
de belangrijke economische regio Silezië (huidig Polen,
Tsjechië en Duitsland) terug aan de greep van Pruisen zou
kunnen onttrekken.

Elisabeth
In 1994 schilderde Robert Borret een portret van koningin
Elisabeth, echtgenote van Albert I en in die hoedanigheid
de derde koningin der Belgen. Het schilderij hangt in de
Raadzaal van het Stadhuis. Elisabeth werd geboren in 1876
in Beieren. In 1900 huwde ze de toenmalige prins Albert.
Haar beeltenis als verpleegster verwijst naar haar inzet voor
de ziekenzorg aan en achter de frontlijn tijdens de Eerste
Wereldoorlog.
LINK MET NIEUWPOORT?
Koningin Elisabeth heeft een logische link met Nieuwpoort
omwille van de Eerste Wereldoorlog.
In 1938 was ze in onze stad aanwezig bij de inhuldiging
van het Koning Albert I monument, het imposante gedenkteken ter ere van haar echtgenoot en de Helden van de
IJzer. Later werd in de rotonde van het monument ook een
gedenkplaat voor Elisabeth aangebracht.
In Nieuwpoort-Stad werd een straat naar de vorstin vernoemd: de Koningin Elisabethlaan.

Silezië werd echter nooit heroverd. Waardoor de Oostenrijkse Nederlanden ook onder Habsburgs bestuur bleven.
En Nieuwpoort dus niet als ruilmiddel werd gebruikt.
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openbare
werken
Sportpad en Hoogstraat krijgen nieuw wegdek

wegenwerken Langestraat
gaan nieuwe fase in
Op 21 februari werd gestart met een nieuwe fase van de
wegenwerken in de Langestraat: het gedeelte tussen de
Marktstraat/Oostendestraat en de Recollettenstraat.
Tot 19 april 2022 blijft dit straatdeel toegankelijk voor verkeer
maar lokale hinder kan voorvallen door aanleg van nieuwe
nutsleidingen. Zo zal parkeren niet langer mogelijk zijn in dit
deeltje van de Langestraat.

Het Sportpad bij Kinderboerderij De Lenspolder krijgt in de loop van maart een nieuwe asfaltlaag.
Deze vernieuwing moet het verkeerscomfort van alle weggebruikers verhogen.

Vanaf 19 april 2022 wordt de straat tussen de Marktstraat/
Oostendestraat en de Recollettenstraat volledig opgebroken en
vernieuwd. Tijdens de aanleg van een afval-en regenwaterbuis
zal het kruispunt Recollettenstraat/Valkestraat tijdelijk niet
toegankelijk zijn.

Tot en met vrijdag 1 april 2022 worden wegenwerken uitgevoerd in de Hoogstraat in NieuwpoortStad. Hierbij wordt het wegdek hersteld. Tijdens de werken zal de straat afgesloten zijn voor
autoverkeer. De voetpaden blijven wel toegankelijk.

Het einde van de werken wordt verwacht tegen de
zomervakantie. Meer info lees je op www.nieuwpoort.be/
langestraat.

opwaardering stadsgebouwen
D’OUDE SCHOLE
De Stad maakt werk van opfrissingswerken aan d’Oude Schole in Ramskapelle. Zo worden de
dakgoten, de gevelbekleding, de isolatie van het dak en de inkomhal grondig onder handen
genomen. Daarnaast worden schilderwerken uitgevoerd en krijgt het gebouw nieuwe gordijnen.
Geraamd budget van de werken bedraagt 110.000 euro.
GEMEENTESCHOOL DE PAGAAIER
Ook de gevels van gemeenteschool De Pagaaier in Sint-Joris kregen een grondige opknapbeurt.
Voor de werken werd 87.512,13 euro voorzien.

drinkbaar zoet, brak en
Noordzeewater tegen 2025
Aquaduin, De Watergroep en FARYS gaven het startschot voor een
uniek proefproject: een pilootinstallatie om zowel zoet, brak als zout
water te zuiveren tot drinkwaterkwaliteit.
Proefproject De Ganzepoot is een belangrijke pijler in de strategie van
de drie waterbedrijven om een klimaatrobuuste watervoorziening uit te
bouwen. Aan het sluizencomplex De Ganzepoot komen 6 waterwegen
en de Noordzee bij elkaar. Hierdoor is er het hele jaar door een scala
aan zoet, brak en zout water beschikbaar dat tot drinkwater behandeld
kan worden.
De proefinstallatie in Nieuwpoort bootst het membraangedeelte van
het waterproductieproces op kleinere schaal na. Het membraan is zo
ontworpen dat het alleen de kleine moleculen van zuiver water doorlaat.
De testfase duurt minstens 3 maanden. Daarna kan, op basis van
de testresultaten van deze en andere technologieën, een nieuw
waterproductiecentrum ontworpen en gebouwd worden.

ontwerp watertoren
Groenendijk is klaar
Aquaduin maakte al eerder bekend dat watertoren Groenendijk, op
de hoek van de Nieuwpoortsesteenweg en de Kinderlaan, publiek
toegankelijk wordt. Via de procedure Oproep WinVorm werd aan de hand
van een architectuurwedstrijd het beste ontwerp voor het project gekozen.
Deze eer valt te beurt aan TM Johansen Skovsted Arkitekter en Veldhuis
Architectuur met een externe trap van 40,8 meter hoog en een lift.
De bijkomende structuur is slank en geeft de bezoekers vanaf de trap
verschillende perspectieven op de bestaande toren en het landschap.
Het silhouet van de watertoren blijft gevrijwaard.
Bijkomend zal de bestaande ruimte onder het dak gerenoveerd worden
en omgebouwd tot ‘wolkenkamer’: een polyvalente ruimte voor de
lokale gemeenschap voor lezingen, tentoonstellingen, educatie of als
uitkijkpost of ontmoetingsplek. Rondom de bestaande trap worden een
toilet, bergruimte en een kleine bar voorzien. De voorlopige oplevering
van de werken is voorzien voor de eerste helft van 2024.
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26/02 - 15/04

THE EXPLODED VIEW
Bouwplannen,
maar nog op zoek naar inspiratie?
Breng dan zeker eens een bezoek aan Acasus!
Van 26 februari t.e.m. 15 april kan je er “The Exploded View” bezoeken.
Deze tijdelijke tentoonstelling laat je kennismaken met de natuurlijke
en circulaire bouwmaterialen van vandaag en morgen. Je ontdekt een

wonen

toilet met een wel heel speciaal geurtje, je vindt akoestische panelen die
niet alleen praktisch, maar ook mooi zijn en treft er de restanten van
mosselschelpen die vorige zomer nog op je bord lagen. Kortom, je krijgt
een andere blik op materiaal en het (her)gebruik ervan.
Interesse? Surf naar www.acasus.be of kom langs in ons kenniscentrum
te Veurne.

tel jij mee tijdens het
huismussentelweekend?

bouwplannen, maar nog op
zoek naar inspiratie?

De huismus is een kleine zangvogel die dicht bij de mens leeft. Je hoort en ziet
ze vaak in je tuin of op het terras. Toch gaat het niet zo goed met de mussen. Hun
populatie neemt drastisch af.

Tot en met vrijdag 15 april 2022 kun je bij Acasus de tijdelijke
tentoonstelling The Exploded View bezoeken.

Help mee het aantal broedparen in Nieuwpoort in kaart te brengen door op
zaterdag 9 of zondag 10 april 2022 mee te doen met het huismussentelweekend van
Vogelbescherming Vlaanderen! Hoe doe je dit precies? Ga 5 tot 10 minuten buiten
staan. Noteer hoeveel huismussen je tegelijk hoort en geef je telling door via het
formulier op www.mussenwerkgroep.be. Je kunt op deze website ook terecht voor
meer tips en informatie.

start-to-kwit
Van afhaalbestek tot bekers en zakjes: massaal veel producten werpen we weg na
eenmalig gebruik. In het beste geval kunnen we die producten netjes sorteren om
vervolgens deels te recycleren. Maar wat we niet recycleren, verbranden we. En wat
niet in de vuilbak belandt, wordt zwerfvuil.
Gelukkig bestaan er haalbare herbruikbare alternatieven of kunnen we perfect
zonder die producten. Dus kunnen we vaak gewoon stoppen met wegwerp.
Kwitten dus. Van Kappen met Wegwerp is Top.
Kwitten kunnen we allemaal. Thuis, onderweg, in de winkel en op evenementen.
Zo kiezen we samen voor duurzame oplossingen die goed zijn voor het milieu, je
portemonnee en je gemoed.
Klaar om mee te kwitten? Benieuwd naar hoe jij minder wegwerp kunt gebruiken?
Ontdek alle kwit-tips op www.kwitten.be.

Pannestraat 142, 8630 Veurne - 058 31 06 30 - info@acasus.be

www.acasus.be

Energiefit-sessies
Heb je binnenkort bouw- of verbouwplannen en wil je tips en tricks weten om
grondiger te BENOveren?

Deze expo laat je kennismaken met de natuurlijke en circulaire
bouwmaterialen van vandaag en morgen. Je ontdekt een toilet met
een wel heel speciaal geurtje, je vindt akoestische panelen die niet
Ventilatie
11/01/2022
alleen
praktisch, maar ook mooi zijn en treft er de restanten
van
mosselschelpen
die
vorige
zomer
nog
op
je
bord
lagen.
Kortom,
je
Online
start om 20u00
krijgt een andere blik op materiaal en het (her)gebruik ervan.

Warm water

Dat kan met de GRATIS Energiefit-sessies!

Warm water

Energiehuis DVV Westhoek organiseert
i.s.m. Fluvius binnenkort deze sessies.

Warmtepompen

neem deel aan de
energie-fit-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!
Energiehuis DVV Westhoek organiseert i.s.m.
Fluvius binnenkort deze sessies.

13/01/2022

Woesten
Online

start om 20u00
Interesse? Surf naar www.acasus.be
of
10/02/2022
kom langs in ons kenniscentrum te Veurne.

Poperinge

Warmtepompen
Online

Ventilatie

Diksmuide

start om 20u00

16/02/2022

start om 20u00

09/03/2022

start om 20u00

22/03/2022

start om 20u00

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

www.fluvius.be/energiefit

Of schrijf je in via Energiehuis DVV Westhoek:
energiehuis@dvvwesthoek.be - 051 51 93 51
DIENSTVERLENENDE VERENIGING

WESTHOEK
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nieuwe
ondernemingen

lokale
economie
ruil je punten in van de
kortingsactie 10 % meer
koopkracht

Schoenmakerij Zapato
Oostendestraat 28
Schoenmakerij Zapato verhuisde in
december 2021 naar een nieuwe
locatie. Je kunt er terecht voor
alle herstellingswerken aan jouw
lederwaren, alsook voor sleutels,
nummerplaten en leren juwelen.

Heb je nog punten staan op je ikkoopinnieuwpoort-kaart?
Gebruik ze dan zeker op tegen 1 april 2022.

www.schoenmakerij-zapato.be
zapato.schoenmakerij@gmail.com
tel. 0494 03 53 23

Meer informatie over de actie, het reglement en de deelnemende
handelszaken vind je op www.ikkoopinnieuwpoort.be! Daar kun je
ook je puntensaldo controleren.

Beire goeie friet
Albert I laan 178
Bert Ledoux en An Van
Langenhoven ruilden hun slagerij in
Nieuwerkerken in voor een frituur
in Nieuwpoort. Zij namen de frituur
Coq Roti over en noemden hun
zaak Beire goeie friet. Sinds januari
2022 kun je er genieten van hun
lekkere frietjes.
tel. 058 62 76 96

Toepie
Lombardsijdestraat 7
Na 27 jaar laten Kiki en
Noël Descheemaecker de
speelgoedwinkel Toepi over aan
hun oudste zoon Jef en zijn vrouw
Helena. Toepi is gespecialiseerd
in houten, educatief en duurzaam
speelgoed.
www.toepi.be | info@toepi.be
tel. 058 23 29 11

Lingerie Everybody
Valkestraat 29
Amber Valcke opende een
gloednieuwe lingeriewinkel in
Nieuwpoort-Stad. Zij biedt lingerie
aan voor iedereen en voor elk
lichaam.
lingerie.everybody@gmail.com
tel. 0491 44 58 42
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NIEUWPOORTSE VISMĲN: OVERZICHT 2021
april is Maand
van de Markt
Tijdens de maand april neemt Nieuwpoort
opnieuw deel aan de Maand van de Markt.
Wanneer je in april iets koopt op de wekelijkse
vrijdagmarkt, ontvang je een deelnemerskaart
voor de Maand van de Markt-wedstrijd.
Vanaf 8 april 2022 worden wekelijks
waardebonnen verloot. Daarnaast maak je ook
kans op één van de drie mooie hoofdprijzen.
Om in aanmerking te komen voor de
hoofdprijzen, moet je aanwezig zijn op vrijdag
6 mei 2022 om 11.30 u. in het Stadhuis.

In de stedelĳke Vismĳn werd in 2021 333 ton vis
aangevoerd, goed voor een totale omzet van 1.850.000 euro.
Er voerden 30 vaartuigen vis aan in Nieuwpoort. De Belgische
vaartuigen zorgden voor 71 % van de omzet, de Nederlandse
voor 27 % en de Franse voor 2 %.
Het populairste Noordzeeproduct blĳft de garnaal. In totaal
werd maar liefst 96 ton garnalen aangevoerd. Andere soorten
zĳn tong (41 ton), zeebaars (39 ton), bot (25 ton), pladĳs (23
ton) en zeekat (19 ton).

VAARTUIGEN
30
8
20
2

VAARTUIGEN
BELGEN
NEDERLANDERS
FRANSEN

De Belgische vaartuigen zorgden voor 71 %
van de omzet, de Nederlandse voor 27 %
en de Franse voor 2 %.

Totale visvangst

Totale omzet

333 TON

€ 1.850.000

POPULAIRSTE VISSOORTEN
Andere

Garnalen

90 ton

96 ton

Zeekat

Zeebaars

19 ton

39 ton

Bot
25 ton

Vissersvloot

Garnalenvangst

30 VAARTUIGEN

96 TON

Tong
Pladĳs

41 ton

23 ton
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STOKMAN & VOS – MOOIE MEISJES (MATINEE)
do 31 maart | City 14.30 u.
Het sopranenduo Astrid Stockman en Liesbeth Devos
brengen een ode aan alle meisjes, bezongen in de mooiste
liedjes uit vervlogen tijden.
Lid van een Nieuwpoortse seniorenvereniging? Dan krijg je € 2 korting op de
ticketprijs voor deze voorstelling. Je lidkaart van de vereniging dient als bewijs.

Centrum Ysara
en City

DE VERDAMMTE SPIELEREI – SENIORIE DE SPIELEREI (16+)
za 02 april | City 20 u.
Het leven gaat snel, de vergrijzing nog sneller. De Spielerei
blikt vooruit naar 2050. Gemiddelde leeftijd van de
spielerei: 70 jaar. Haaruitval, steunkousen en stoma’s.

TUTU PUOANE & REBIRTH:::COLLECTIVE
IT MIGHT AS WELL BE SWING

Stad Nieuwpoort brengt met cultuurseizoen 2021-2022 kleur
in je vrije tijd. Je hebt de keuze uit een verfrissende mix van
theater, muziek en humor. Het volledige programma ontdek je
op www.cultuurnieuwpoort.be.

vr 15 april | Centrum Ysara 20 u.
Tutu Puoane gaat aan de slag met het repertoire
van de grootste crooners. Dit gebeurt samen met
Rebirth:::Collective, een achtkoppig orkest dat de klank
van een heuse bigband combineert met de beweeglijkheid
van een kleiner ensemble. De leden zijn allemaal
topmuzikanten. Stil blijven zitten, wordt wellicht onmogelijk.

Tijdens Donderdag Filmdag en Cinema City staat telkens om
14 en 20 u. ook een boeiend filmprogramma voor je klaar. Alle
films ontdek je in de agenda achteraan in dit magazine.

LIEN VAN DE KELDER, JAN DE SMET, MAURO PAWLOWSKI,
WOUTER BERLAEN, AD COMINOTTO EN STOY STOFFELEN –
SMARTSCHADE

4HOOG - HET LAM VAN JAN (3+)
do 6 maart | Onze-Lieve-Vrouwekerk 14.30 u.
Zo, het schilderij van Jan is klaar. Hij heeft er lang aan
gewerkt. Klaar om te onthullen aan vele toeschouwers. Maar
aangekomen in de expositiezaal is het schilderij verdwenen!

vr 22 april | Centrum Ysara 20 u.
Smartschade neemt een diepe duik in de schaamteloze
onderbuik van het Nederlandstalige lied: smachtelijke
smartliederen en liederlijke levenslessen, precieuze parels
en slempige slapstick.

Het Lam van Jan is een mix van visueel- en objectentheater in
een intieme setting. De toeschouwer wordt uitgenodigd om
het onbekende te ontdekken. Een ‘Van Eyck’ voor kleuters,
maar ook veel meer dan dat.

KAMAGURKA - KAMAFRONT
WARRE BORGMANS, DIMITRI LEUE, CLARA CLEYMANS,
MICHAEL PAS & ALICE REIJS – ONDERLAND

vr 29 april | City 20 u.

In Flamont draait alles rond de goudmijn. De helft van de
bevolking werkt er en de andere helft faciliteert de werkers.
De stichter bleek niet zo stichtend te zijn. Zijn erfenis zijn
zonden. Tussen een ethisch drama en een familietragedie
weeft zich de liefde, de lichtheid en het leven.

VRT BIGBAND FEAT. BENT VAN LOOY
za 26 maart | Centrum Ysara 20 u.
Bent Van Looy, een unieke stem uit de Vlaamse pop, neemt
zijn eigen nummers en die van zijn helden onder handen. Ze
krijgen een nieuw, Nederlandstalig jasje en worden tijdens
deze theatertour begeleid door swingende blazers en de
stomende ritmesectie van de VRT Bigband.
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Dienst Cultuur
Valkestraat 18
tel. 058 79 50 00
cultuur@nieuwpoort.be
www.cultuurnieuwpoort.be
Cultuur beweegt in Nieuwpoort
Centrum Ysara & City
cultuurnieuwpoort

tickets

Met een interactieve tentoonstelling in bezoekerscentrum
Westfront en een stand-upcomedyvoorstelling keert
Kamagurka terug naar zijn roots, naar zijn kindertijd in
Nieuwpoort. Hij haalt met zijn klasgenoten van weleer
herinneringen op en combineert deze met nieuwe
belevenissen in het Nieuwpoort van vandaag.

vr 11 maart | Centrum Ysara 20 u.

Tickets zijn verkrijgbaar via
www.cultuurnieuwpoort.be of bij de Dienst
Toerisme (infobalie Stadhuis en infokantoor
Hendrikaplein).
€ 2 korting bij -26 jaar en 60+
50 % korting met jeugdvoordeelpas
+ € 2,50 voor tickets aan de deur
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meesterlijke
muzikale sferen
dankzij Els
Debevere

een interview met
de Nieuwpoortse
stadsbeiaardier
Honderd trappen beklimmen. Deze
forse inspanning moet stadsbeiaardier
Els Debevere telkens leveren om op de
imposante beiaard te kunnen spelen.
Vanuit de al even indrukwekkende
beiaardtoren op het Marktplein zorgt
zij voor prachtige muziekklanken. De
beiaardwereld was vroeger vooral
een mannenwereld maar steeds meer
vrouwen vinden de weg naar de beiaard.
Els is de enige gediplomeerde vrouwe
lijke beiaardier in West-Vlaanderen.
Als stadsbeiaardier en organist zorg je
met veel passie voor prachtige muziek
in de stad. Welke muzikale opleiding
heb je gevolgd en waarom heb je voor
de beiaard gekozen?
De passie voor muziek kreeg ik met de
paplepel mee want ik groeide op in een
muzikale familie. Mijn ouders speelden
allebei piano terwijl mijn vader ook nog
orgel speelde. Mijn broers en zussen
leerden allemaal een instrument spelen.
Als kind volgde ik notenleer en studeerde ik piano. Ik wou graag verder
muziek studeren maar dat kon niet. Wel
bleef ik altijd piano spelen.
In de Oostendse muziekschool behaalde
ik trouwens als eerste leerling het eind
diploma orgel.
Graag had ik toen verder gestudeerd als
vrije leerling in de orgelklas aan het conservatorium of het Lemmensinstituut in
Leuven maar dat was toen niet mogelijk.
Mijn orgelleraar Jean-Pierre Hautekiet,
stadsbeiaardier van Oostende, spoorde
mij aan om beiaard te studeren. Na een
opleiding van zes jaar behaalde ik mijn
diploma aan de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn te Mechelen.
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Is de beiaard een moeilijk instrument
om te bespelen?
De beiaard is niet moeilijker dan een
ander muziekinstrument. Je speelt met
handen en voeten wat wel een bepaalde
motoriek vergt. Beiaard spelen vraagt ook
een zekere fysieke inspanning, vooral bij
het spelen van originele beiaardwerken
waarbij je de volledige dynamiek van
het instrument kunt laten horen. Andere
muziek zoals chansons en volksliederen
vragen minder kracht om te spelen.
Veel vrouwelijke beiaardiers zijn er
niet. Heb je ondertussen nog vrouwelijke collega’s bijgekregen en hoeveel
beiaardiers telt België?
In West-Vlaanderen ben ik nog steeds de
enige vrouwelijke gediplomeerde stadsbeiaardier. Ondertussen is het aantal
beiaardiers in Vlaanderen en in Wallonië
fors toegenomen. In Vlaanderen tellen
we ongeveer 72 beiaarden en in Wallonië 21. Verder zijn er nog beiaardiers die
niet benoemd zijn en gepensioneerde
beiaardiers die regelmatig musiceren.
Veel mensen vinden beiaardmuziek
‘belegen’. Klopt dat imago?
Sommigen omschrijven beiaard
muziek
zelfs als ‘tjingel tjangel’. Maar dit belegen
imago is aanzienlijk v erminderd dankzij
de vele optredens met de mobiele
beiaard. Mensen zien dan vaak voor het
eerst een beiaard van dichtbij en weten
de beiaardmuziek te appreciëren.
Lokale beiaardiers worden trouwens
beschouwd als erfgoeddragers. In 2014
werd de beiaardcultuur in België door
de Unesco erkend als praktijkvoorbeeld
voor omgang met immaterieel cultureel
erfgoed.

Voel je je niet vaak eenzaam in de
beiaardtoren en mis je de respons niet
van het publiek?
Je bent alleen op je toren, dat klopt,
maar ik voel mij absoluut niet eenzaam
daarboven. Het applaus is trouwens
hoorbaar tot in de speelcabine en dat
geeft een heel fijn gevoel. Ik speel voor
een vast publiek dat mijn werk waardeert
en geniet van de beiaardmuziek.
Van welk muzikaal repertoire hou je
het meest?
Ik hou van veel soorten muziek en speel
ook graag de originele beiaardwerken.
Maar ook muziekgenres zoals barok,
romantiek, klassiek, chansons en liederen uit verschillende landen spreken mij
aan. Als stadsbeiaardier moet je ervoor
zorgen dat het instrument bij het publiek
geliefd wordt en blijft. Je speelt voor
iedereen, niet enkel voor beiaardliefhebbers. Als je je dan beperkt tot een repertoire van ernstige of ontoegankelijke
muziek, jaag je deze mensen weg. Soms
krijg ik ook verzoeknummers.
Je bent ook organist in de Sint-
Bernarduskerk in Nieuwpoort-Bad
waar je regelmatig concerten
organiseert voor het goede doel.
Vanwaar die inzet?
De inzet komt door wat ik in mijn
dichte familiekring meegemaakt heb.
Zelf heb ik een zoon met een matige
mentale handicap en mijn schoon
vader is overleden aan de ziekte ALS.
Zijn lijdensweg duurde 12 jaar en we
maakten die van heel dichtbij mee. In
deze moeilijke periode merkten we dat
er nog veel nood was aan een degelijke
ondersteuning en aan wetenschappelijk
onderzoek. Daarom organiseerde ik

een concert in de Sint-Bernarduskerk
waarvan de opbrengst naar de ALS Liga
België ging. De concerten ten voordele
van het zorghotel Middelpunt in Middelkerke en Rollend door Vlaanderen
kenden eveneens heel wat bijval.
Het benefietconcert Zon in je hart met
het koor Opportus en het Jongerenkoor
van Dominiek Savio Gits kaderde in het
project Samen Kansen Bouwen van Dominiek Savio Instituut vzw. We zamelden in
totaal 3.000 euro in, waarmee het instituut
een piano aankocht voor de muziekklas.
Het stemt mij dan ook gelukkig wanneer
ik via mijn muziek iets kan organiseren
voor mensen die steun nodig hebben.
Als stadsbeiaardier was je reeds
meermaals te gast in het buitenland.
Velen beschouwen je dan ook als
een waardige ambassadeur van
Nieuwpoort.
In Tsjechië, Nederland en Frankrijk gaf
ik al meerdere keren een beiaardconcert. In Slowakije, Duitsland, Spanje
en Denemarken was ik ook al te gast.
Tijdens deze buitenlandse concerten
draag je de cultuur van Nieuwpoort mee
uit naar die plaatsen. Je wordt een echte
ambassadeur van je stad en het is heel
aangenaam om die titel te krijgen.
In Nieuwpoort verzorgen buitenlandse
gastbeiaardiers regelmatig een geper
sonaliseerd concert. Via een 
Europees
microproject werkte ik samen met de
provincie waardoor de inwoners van
Frans-Vlaanderen konden kennismaken
met de beiaard. Deze grensover
schrijdende samenwerking resulteerde
in optredens in West-Vlaanderen en
Frans-Vlaanderen.
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Een vijftal jaren geleden werd de
Nieuwpoortse Beiaardvereniging
opgericht. Kun je ons iets vertellen
over deze vereniging?
De Nieuwpoortse Beiaardverening telt
een 30-tal leden. Onder leiding van
voorzitster Trui Herman bieden ze vooral
logistieke hulp. Doel is om de beiaard uit
zijn isolement te halen want voor velen
blijft het een onbekend instrument.
De Nieuwpoortse Beiaardvereniging
organiseert ook uitstappen.

op maat van
het kind en
de jongere

Met subsidies van de Stad kunnen we
initiatieven voor de beiaard financieren
zoals de grote posters waarmee de
bezoekersruimte van de beiaard werd
opgefrist.

jongerenwerking
De Caravanne

'Blind date met de beiaard van
Nieuwpoort’ werd vorig jaar opgestart. Wat houdt deze blind date
precies in?
De blind date is een project waarbij we
een inclusief en toegankelijk bezoek
mogelijk maken voor blinden en slechtzienden. Dankzij zes tactiele platen of
voelplaten en een speciale brochure
krijgen mensen met een visuele beperking de gelegenheid om een unieke
ervaring te beleven.
Op de voelplaten staan foto’s in een
reliëfpatroon afgedrukt. Iedere plaat
heeft een NFC-chip, waarmee je met een
smartphone audiodescriptie kunt laten
afspelen. De kaft is tactiel en elke pagina
bevat QR-codes waarbij je geluidsfragmenten kunt beluisteren en een
uitgebreide uitleg krijgt over de beiaard.
Blind date is een initiatief dat ik samen
mijn man Luc Boehme heb uitgewerkt
in het kader van het toeristisch impuls
programma Iedereen verdient vakantie
van Toerisme Vlaanderen.
Zeventien jaar geleden heb je Paul
Bourgois opgevolgd. Ben je van plan
om nog lang door te gaan?

De beiaardruimte in de beiaardtoren kun je
bezoeken op vrijdag van 15 juni tot 15 september
om 10 u. Alle info vind je via
www.visit-nieuwpoort.be. Groepsbezoeken
(niet op vrijdagvoormiddag) reserveer je via de
beiaardier en via www.visit-nieuwpoort.be.
Wekelijkse beiaardbespeling op vrijdag van 11 tot
12 u. Wekelijkse woensdagavondconcerten om
19.30 u. tussen half juni en half september.
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Op 1 januari 2005 werd ik officieel aangesteld als stadsbeiaardier van Nieuwpoort. Vermits Paul met fysieke klachten
te kampen had, nam ik vanaf de zomer
van 2003 zijn plaats in.
Van stoppen is momenteel nog geen
sprake want ik wil graag nog enkele
jaren blijven spelen. Ondertussen kijk
ik uit naar de viering van mijn 20-jarig
jubileum. Het is trouwens mijn droom
om het bezoek aan de beiaardtoren voor
iedereen toegankelijk te maken, ook
voor wie moeilijk te been is. Ik hoop dat
ik deze droom mag waarmaken!

De Caravanne is een ontmoetingsplaats voor alle
jongeren tussen 14 en 17 jaar uit Middelkerke en
Nieuwpoort. Een plaats waar je nieuwe vrienden kunt
maken.

voor het eerst naar school?
haal je startersdoos!
Gezinnen met een kind dat twee jaar wordt en bijna
voor het eerst naar school mag, krijgen een folder
met informatie rond de Nieuwpoortse kleuterscholen
thuisgestuurd. Tijdelijk zit er ook een bon bij waarmee je
gratis een startersdoos kunt afhalen in de bibliotheek. Dit
zolang de voorraad strekt.
In de doos zit een Doremi-tijdschrift vol activiteiten op
maat van kleuters, een handig snackdoosje, een fluoreflecterende boekentashanger, twee dikke kleurpotloden
en een Pas naar de klas-boekje met tips voor ouders om
stress te vermijden, kleurplaten, een aftelkalender, lekkere
receptjes voor de lunch, kaartjes voor in de brooddoos etc.
tel. 058 22 30 40, bibadmin@nieuwpoort.be

Met De Caravanne wordt een zinvolle vrijetijdsbesteding aangeboden: samen met de jongeren worden activiteiten ingericht. Op een toffe manier leren jongeren
inzien dat ze heel wat in hun mars hebben en eigenlijk
meer kunnen dan ze misschien denken. Zo leren ze
samenwerken en verantwoordelijkheid opnemen voor
zichzelf, voor anderen en voor hun omgeving.
Daarnaast wordt met elke jongere een vertrouwensband opgebouwd. Heb je een probleem? Dan kun je
bij De Caravanne terecht.
WIE?
De begeleiders zijn Robbe Dheuninck (Nieuwpoort) en
Jess Pouchele (Middelkerke).
WANNEER?
De werking vidnt plaats op woensdag van 15 tot 18.30 u.
en op vrijdag van 19 tot 22 u. (tenzij anders aangegeven)
LOCATIE?
Afwisselend in het jeugdcentrum van Lombardsijde
(De Caravanne, Bamburgstraat 115B) en Nieuwpoort
(Dudenhofenlaan 2B) of op verplaatsing. Op de maandkalender staat de locatie van de activiteit vermeld.

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

De Caravanne
Jongerenwerking De Caravanne
decaravanne
decaravanne

NUS

/

33

swap (XL) paasvakantie
kijk! ik fiets!
Het project Kijk! Ik fiets! leert kinderen van 4 tot 7 jaar, die
al vlot kunnen rijden met steunwieltjes, op een halve dag
fietsen op twee wielen. Een ervaren monitor begeleidt de
fietsles en geeft nuttige tips aan de kinderen en ouders.
Woensdag 16 maart van 14 tot 17 u.
Stedelijke Vismijn, zaal Iseland
€ 10 (of € 5 met VDP+)

speelpleinwerking
paasvakantie

Inschrijven voor Kijk! Ik fiets! gebeurt
via www.nieuwpoort.be/kijkikfiets.

Swap is er voor kinderen met geboortejaar 2011
t.e.m. 2013. Activiteiten zijn onder begeleiding van
de Jeugddienst. Swap XL is er voor jongeren met
geboortejaar 2006 t.e.m. 2010. Activiteiten zijn onder
begeleiding van de Jeugddienst. Jongeren krijgen af
en toe de kans om vrij rond te lopen.
INSCHRIJVEN?
Inschrijven voor de activiteiten in de paasvakantie kan
vanaf woensdag 16 maart om 19 u. Dit doe je door
bovenstaande QR-code te scannen of via
www.nieuwpoort.be/swap.
De Swap-activiteiten kunnen vlug volzet zijn. Snel
inschrijven is dus de boodschap! Tip: Maak je
account al aan vóór de inschrijvingsdatum via
bovenstaande website.
Let op! De activiteiten zijn onderhevig aan de veranderende
coronamaatregelen.

scan de code en
schrijf je in!

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

Tijdens de paasvakantie kunnen kinderen van 3 tot 12
jaar komen ravotten op de speelpleinwerking. Er wordt
opvang voorzien van 7 tot 9 u. en van 16.30 tot 19 u.
Let op! Er is geen speelpleinwerking tijdens het weekend en op
wettelijke feestdagen.

VOLLEDIGE DAG
warme maaltijd en vieruurtje inbegrepen
€ 6 (inwoners Nieuwpoort) | € 8 (niet-inwoners)

HALVE DAG
9 tot 12 u. of 13.30 tot 16.30 u.
geen warme maaltijd inbegrepen
€ 3 (inwoners Nieuwpoort) | € 4 (niet-inwoners)

Inschrijven kan vanaf maandag 28 maart 2022 om
19 u. Indien drie of meer kinderen uit hetzelfde
Nieuwpoortse gezin worden ingeschreven en
aanwezig zijn op de werking, betaal je vanaf het
derde kind de helft van de prijs.

TIENERWERKING PAASVAKANTIE
Ook voor jonge tieners staat heel wat leuks op
het programma tijdens de paasvakantie. Zij
bepalen zelf welke zotte activiteiten ze doen
samen met de animatoren. Ben je 13 of 14
jaar (geboortejaren 2008 en 2009) en je wilt
het wat uitdagender? Dan is de tienerwerking
zeker iets voor jou!
De uren en prijzen zijn dezelfde als deze van de
speelpleinwerking.
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buitenspeeldag
De Buitenspeeldag staat garant voor een hele
woensdagnamiddag buiten ravotten. Dat klinkt als muziek in
de oren.
Op jouw favoriete televisiezenders valt er alleszins helemaal
niets te beleven. Die gaan een hele namiddag op zwart.
Je hebt dan ook geen enkel excuus om binnen te blijven!
Trommel je klasgenootjes, vriendjes, buurjongens en
-meisjes op en maak er een spetterend avontuur van.
Woensdag 20 april 2022 van 13.30 u. tot 16.30 u.
Stedelijk sportpark, Dudenhofenlaan 2B
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3

beleven

blikvangers
in de lucht

ZATERDAG 09 EN ZONDAG 10 APRIL
REUZE VLIEGERAARS TE GAST IN NIEUWPOORT

De barre winterperiode loopt op zijn einde en we mogen
stilaan beginnen dromen van warmere dagen. Tijd om er
terug op uit te trekken. Bij de intrede van de lente verrassen
we je met een resem tips voor leuke buitenactiviteiten:
sportieve uitdagingen, zoektochten en plezier voor klein en
groot. En natuurlijk hebben we ook een grote portie cultuur
voor je in petto.

1

Het strand in Nieuwpoort-Bad wordt twee dagen lang
ingepalmd door indrukwekkende vliegeraars. Kom je
vergapen aan de vele prachtige creaties die sierlijk op de
wind zweven.
strand ter hoogte van het Hendrikaplein (zaterdag) 		
en de Meeuwenlaan (zondag)
telkens van 10 tot 17 u.

romantisch
rondneuzen

T.E.M. DINSDAG 15 MAART
LIEFDESZOEKTOCHT

DOEE
ME

In de zomer van ’97 ontmoetten twee tieners elkaar tijdens hun
zomervakantie in Nieuwpoort. Ze verdronken in elkaars ogen
tijdens hun dagelijkse strandwandelingen. Als h
 erinnering aan
hun prille verliefdheid kerfden ze hun namen in een houten
hart en spijkerden dit aan een boom, ergens in Nieuwpoort.
Het koppeltje wil na 25 jaar hun ‘boom’ terugvinden.
Zoek het verborgen hart, ontdek de namen van het koppel
en maak kans op een romantisch diner in Nieuwpoort!
haal je deelnameformulier bij Toerisme Nieuwpoort 		
(infobalie Stadhuis en infokantoor Hendrikaplein)
gratis
www.visit-nieuwpoort.be

2

verrassend
fietsuitje

ZATERDAG 26 EN ZONDAG 27 MAART
WESTKUST FIETSWEEKEND
Veurne en de drie Westkustplaatsen De Panne, Koksijde
en Nieuwpoort trakteren fietsfans op een heerlijke fietstrip
langs de vier gemeentes.
Viertoren, het intergemeentelijk cultureel
samenwerkingsverband, en Westtoer zorgen onderweg
voor verrassende animaties met talent van eigen bodem.
De vier gemeenten zorgen voor een heerlijke, letterlijk te
nemen, pauze.
www.visit-nieuwpoort.be
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e
D penteldag
schel

ZATERDAG 19 MAART
GROTE SCHELPENTELDAG

Tel en herken schelpen op
zaterdag
in de tien Belgische
kustgemeenten

Schelpen rapen, bewonderen en proberen te achterhalen
welk verhaal aan die vondst kleeft. Tegelijk geef je de
wetenschap een duwtje in de rug. Dat is waar de Grote
Schelpenteldag om draait!

gratis inschrijven en info op

ADV_Schelpentelweekend_A5_2022.indd 1

op ontdekking
op het strand

7/12/2021 14:46

Dit jaar vergelijken we de schelpen op Vlaamse stranden
met die van Nederland. Ben jij ook benieuwd of we grote
verschillen zullen opmeten?
de telpost in Nieuwpoort-Bad bevindt zich in
De Barkentijn, Albert I laan 126
telkens van 10 tot 16 u.
www.groteschelpenteldag.be

5

interactieve pret
in de paasvakantie

VANAF 02 APRIL
OP TOCHT MET KAATJE EN KO OP DE KINDERBOERDERIJ
Vorig jaar kon je tijdens de paasvakantie mee op
konijnentocht met Ko. Dit jaar stelt Ko zijn vriendinnetje
Kaatje aan je voor. Volg met het hele gezin het parcours
met leerrijke en kleurrijke infopanelen over het leven van
Lammetje Kaatje en Konijntje Ko.
Op je tocht kom je langs alle dieren, groot en klein, en
ontdek je alle leuke hoekjes van de boerderij. Tussendoor
kun je glijden en klimmen op de speeltoestellen.
Kinderboerderij De Lenspolder, Elf-Juliwijk 6A
dagelijks van 10 tot 18 u. (laatste ingang 17.30 u.)
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gezellig
samenzijn

WOENSDAG 09 MAART EN 06 APRIL

6

GEZELLIG SAMENZIJN

expo op
kindermaat

Voor de senioren van Nieuwpoort wordt maandelijks
een ontmoetingsnamiddag georganiseerd. 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 gezelschapspelen.

T.E.M. ZONDAG 01 MEI

cafetaria van Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14
telkens van 14 tot 17 u.
gratis

KAMAFRONT FOR KIDS
Kunstenaar Kamagurka wil ook de allerkleinsten zot maken
van Nieuwpoort. In het bezoekerscentrum Westfront kan iedereen tussen 8 en 12 jaar daarom de innerlijke artiest in zich naar
boven halen.

9

Bij een bezoek aan de tentoonstelling krijgen kinderen een
tekenblad, een potlood en kunnen ze zelf creatief aan de slag
gaan. Kamagurka heeft een leuke opdracht in gedachten.
Hij pikte er twee van zijn filmpjes uit waar jonge bezoekers
aandachtig naar kijken en luisteren. Daarna mogen ze een
mooie tekening maken over dit filmpje.

In het voorjaar staat weer heel wat interessants op het
programma in het stedelijk zwembad. Op feestdagen en
tijdens schoolvakanties vinden geen lessen plaats.
Voor meer info en inschrijven kun je terecht aan de balie van
het stedelijk zwembad.

Na afloop van de tentoonstelling kiest Kamagurka zijn favoriete tekeningen en krijgen de deelnemende kids een leuk
KamaKADO.

FLOATFIT®

Bezoekerscentrum Westfront, Kustweg 2
www.kamafront.be

7

gezonde geest in
een gezond lichaam

Aan de hand van fysieke houdingen en oefeningen leer
je om je lichaam sterker en gezonder te maken. Je werkt
ook aan je ademhaling. Je kunt de yogacursus volgen op
dinsdag of op woensdag. Hierbij kies je uit één van beide
reeksen. Indien mogelijk breng je zelf je matje mee.

LES OP DINSDAG
15 maart t.e.m. 24 mei (niet op 5 en 12 april en 10 mei)
telkens van 10.30 tot 11.30 u.
stedelijke sportzaal, Leopold II park
€ 6 per beurt of € 40 per reeks van 8 lessen
inschrijven via www.nieuwpoort.be/cursus-yoga
max. 25 personen | per beurt kan betaald worden
aan de kassa van het zwembad

LES OP WOENSDAG
16 maart t.e.m. 25 mei (niet op 6 en 13 april en 11 mei)
telkens van 19.30 tot 20.30 u.
jeugdcentrum, Dudenhofenlaan 2B
€ 6 per beurt of € 40 per reeks van 8 lessen
inschrijven via www.nieuwpoort.be/cursus-yoga
max. 12 personen per reeks + max. 3 personen per beurt
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waterpret in
het zwembad

Bij floatfit wordt lesgegeven op een drijvende mat, de
aquabase. Op deze mat voer je oefeningen uit terwijl je je
balans probeert te behouden.

s op
ontmoet de paashanaaaf 10 u.
zondag 17 april v

Aan de zevendelige lessenreeks kunnen maximum 11
personen deelnemen.
7 maart t.e.m. 9 mei 2022,
telkens op maandag van 20.10 tot 20.50 u.
€ 35 euro (incl. toegang zwembad en verzekering).

DISCOZWEMMEN
Zondag 20 maart van 10 tot 12 u.

10

test je kennis
met een quiz!

VRIJDAG 06 MEI
QUIZ VAN DE SPORTDIENST
Deelname is gratis voor alle Nieuwpoortse sport- en
socioculturele verenigingen. Er kunnen 60 ploegen
meestrijden. Een ploeg telt maximum drie deelnemers.
Schrijf je in vóór vrijdag 29 april via sport@nieuwpoort.be
of op de Sportdienst, Dudenhofenlaan 2B.
Stedelijke Vismijn, zaal Iseland
deuren gaan open vanaf 19 u. | start om 20 u.
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12

erfgoeddag
maakt school

Zondag 24 april 2022 is Erfgoeddag. Onder het motto
‘Erfgoeddag maakt school!’ heeft Erfgoeddag aandacht
voor het rijke schoolleven en -verleden.

ZATERDAG 19 MAART

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

De laureaten van StAPwest staan op het podium met
een feestelijk optreden. Een aanrader voor wie muziek,
woordkunst en dans hoog in het vaandel draagt en de
laatstejaars van StAPwest wil steunen.

GALA.NT SCHOOLJAAR 2021-2022

ZONDAG 24 T.E.M. VRIJDAG 29 APRIL
OP KLASBEZOEK

Een organisatie van StAPwest Veurne i.s.m. Dienst Cultuur Stad
Nieuwpoort en vriendenkring Legato.

Wil je herinneringen ophalen aan je schoolperiode? Deze
tijdelijke expo vertelt het verleden van het schoolgaan in
Nieuwpoort, met aandacht voor de verschillende scholen
die onze stad gekend heeft.

City, Valkestraat 18
20 u.
€ 5 | gratis (houders van een academiepas)
Reserveren is verplicht via de hoofdschool, Noordstraat 18,
Veurne of tel. 058 33 56 01.

De tentoonstelling schotelt je verhalen voor van op de
speelplaats en in de klas, van leerkrachten en leerlingen.
Wie weet herken je jezelf of familieleden op de beelden!
Kom zeker een kijkje nemen.

13

Cultuurhuis ’t Kasteeltje, Hoogstraat 2
gratis

ZONDAG 03 APRIL

DE NIEUWPOORTSE VISSERIJSCHOOL

TWAALFDE DUIN-STRAND-POLDERTOCHT

Naar aanleiding van Erfgoeddag pakt de stedelijke
bibliotheek uit met het leerrijke De Nieuwpoortse
visserijschool. Deze tentoonstelling belicht het verhaal van
de vroegere Nieuwpoortse visserijschool, die in 1992 de
deuren moest sluiten. Aan de hand van teksten, foto’s en
een film wordt het rijke verleden van deze school verteld.

De jaarlijkse Duin-Strand-Poldertocht is er voor
mountainbikers én handbikers.
Deelnemers kunnen kiezen tussen een parcours van 32 km,
45 km, 60 km of 70 km. Er is één bevoorrading voor de 32
km en de 45 km. Voor de ritten van 60 km en 70 km worden
twee bevoorradingen voorzien.
FRONTZATE GRAVEL TOERTOCHT

ZONDAG 24 APRIL
NAUTISCHE WORKSHOPS EN DEMONSTRATIES
Op Erfgoeddag organiseert de bib een workshop
‘positiebepaling op zee’. Dit is één van de vakken die op
de Nieuwpoortse visserijschool aangeleerd werden. Patrick
Vancraeynest leert je de positie van een schip te bepalen.
Op interactieve manier ga je aan de slag met nautische
instrumenten, meetlatten en kaarten.
Er kunnen max. 15 personen deelnemen. Vooraf inschrijven
is verplicht via bibadmin@nieuwpoort.be, tel. 058 22 30 40
of aan de balie van de bibliotheek.
Stedelijke bibliotheek, Kokstraat 18A
van 10 tot 12 u.
gratis

In de namiddag kun je tot 16 u. in de bib terecht voor
demonstraties netten breien en zeemansknopen leggen.
Hiervoor hoef je niet in te schrijven.
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fietsplezier met
dat tikkeltje meer

DONDERDAG 21 APRIL
T.E.M. WOENSDAG 11 MEI

Stedelijke bibliotheek, Kokstraat 18A
tijdens de openingsuren van de bibliotheek
zondag 24 april doorlopend van 10 tot 16 u.
gratis
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cultuurtalent van
eigen bodem

nog meer fietsen:
koerspassages in Nieupwoort
De wielerwedstrijden Bredene Koksijde Classic en
Youngster Coast Challenge passeren in Nieuwpoort
op vrijdag 18 maart 2022. De wielrenners rijden via
de Brugse Vaart naar de Nieuwendammeweg, Brugse
Steenweg, Ramskapellestraat, Zesde Liniestraat en
Diksmuidse Weg richting Diksmuide.
Op woensdag 23 en donderdag 24 maart 2022 rijden
de vrouwen en heren elite tijdens de Oxyclean Classic
Brugge-De Panne opnieuw door Nieuwpoort. Ze gaan
via de Brugse Steenweg naar de Ramskapellestraat en
Diksmuidse Weg richting Diksmuide.

Stad Nieuwpoort pakt uit met de allereerste editie
van de Frontzate Gravel Toertocht. Het gravelrijden is
een opkomende discipline. De sport wordt beoefend
met speciale gravelbikes. Dit zijn fietsen waarmee op
verschillende verharde en onverharde ondergronden kan
gereden worden.
Deelnemers kiezen uit een parcours van 50 km of 63 km. De
graveltochten zijn ook toegankelijk voor handbikers. Er is
één bevoorrading voor beide parcours.
Na afloop van beide tochten kunnen deelnemers
zich douchen en hun fietsen reinigen (behoudens de
weersomstandigheden).
vertrek en aankomst: stedelijk sportpark, Dudenhofenlaan 2B
starten kan tussen 8 en 13 u.
€ 5 (met startvergunning) | € 6 (zonder startvergunning)
gratis (t.e.m. 12 jaar) | ter plaatse inschrijven

Opgelet! Tijdens beide wedstrijden geldt op het
parcours een parkeerverbod. Tijdens de passage van de
wielrenners zal tijdelijk geen verkeer toegelaten worden.
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wandelsport in de kijker

14

op stap met wandelaars
Greet en Nikki

samen sport
je meer

Sporten is (bijna) altijd fijner als je het samen doet. Een
sportbuddy motiveert je en helpt je langer vol te houden.
Daarom roept Sport Vlaanderen iedereen op om een
sportbuddy te zoeken en elkaar uit te dagen om samen te
beginnen sporten.
Sporten met een buddy is niet alleen gezellig, je gaat er ook
echt vaker en beter van sporten.
Registreer jezelf en je sportbuddy via www.sport.
vlaanderen/samensportjemeer. Je wordt op weg
geholpen én je krijgt acht weken lang motivatie met tips
en leuke uitdagingen. Elke deelnemer krijgt ook een
welkomstgeschenk.

15

wandel jezelf fit
met 10.000 stappen

Een eenvoudige manier om dag in dag uit meer te
bewegen is meer stappen zetten. Iedere dag 10.000
stappen is gezond en slim.
Stad Nieuwpoort stapt mee in de campagne 10.000
stappen: elke stap telt! van het Vlaams Instituut Gezond
Leven, Sport Vlaanderen, de Vlaamse Logos en het
agentschap Zorg en Gezondheid.
In een aantal straten in Nieuwpoort wordt bewegwijzering
opgehangen met daarop het aantal stappen van begin tot
einde. Zo leg je de Willem De Roolaan af in 1.286 stappen.
Of de Dudenhofenlaan in 2.057 stappen.
De Sportdienst werkte ook tien trajecten voor jou uit.
Het begin en einde bevinden zich telkens op markante
plekken in onze stad. De parcours kun je in beide richtingen
afleggen. Alle info en wandeltrajecten vind je op
www.nieuwpoort.be/10.000-stappen.
Kies alvast jouw ‘10.000 stappen’-parcours:
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START

EINDE

STAPPEN

Kattesas

Kop Westerstaketsel

4.286

Kattesas

Westfront

1.571

Louisweg

Guido Gezelleplein

1.857

Loodswezenplein Groenendijk

2.714

Seastar Terminal

Kromme Hoek

1.214

Marktplein

Kinderboerderij

2.143

Marktplein

Stedelijke begraafplaats

2.429

Spoorwegbrug

Militaire begraafplaats

2.000

Westfront

Sint-Jorisplein

3.143

De afgelopen jaren zijn steeds meer mensen aan het
wandelen geslagen. Waarom? Het is de perfecte sport
om je conditie op peil te houden én de manier om je
hoofd leeg te maken. Dat vinden ook Nieuwpoortenaren
en fervente wandelaars Greet De Kinderen en Nikki Van
Couwenberghe. Beiden zijn al jarenlang verknocht aan de
wandelsport en gaan er dan ook regelmatig op uit.
Wandelen is voor jullie een passie? Hoe zijn jullie met
wandelen gestart?
Greet: Ik ben naar Nieuwpoort verhuisd in 2001 toen ik net
met pensioen was. Dan is mijn liefde voor wandelen echt
begonnen. Ik maakte op een dag in 2003 een wandeling
en kwam langs het Paviljoentje. Ik ben binnengegaan en de
Wandelclub Nieuwpoort was daar aanwezig. Toen ben ik
meteen lid geworden. Sindsdien ben ik blijven wandelen.
Het is nog steeds nog steeds een fantastische vereniging.
Nikki: Ik ben net zoals Greet ook echt beginnen wandelen
toen ik van de Kempen naar Nieuwpoort verhuisde. Toen
ben ik Greet eens tegengekomen in Dansclub Iduna en zij
overtuigde me om mee te komen op een wandeling van
de wandelclub. Ik had toen nog niet veel wandelervaring
en moest echt van nul opbouwen. Dat is nu een tiental jaar
geleden. Sindsdien ben ik op heel wat wandelingen meegegaan en heb ik veel mensen leren kennen. Iedereen is
sociaal en gemakkelijk om mee te praten.
Jullie zijn allebei lid van Wandelclub Nieuwpoort.
Kunnen jullie ons wat vertellen over de club?
Greet: De wandelvereniging telt een 300-tal leden die van
overal afkomstig zijn. Maar wij wandelen ook samen met
mensen van andere wandelclubs. De club organiseert een
vijftal busreizen per jaar. Anders moet je zelf naar georganiseerde wandelingen gaan. Je kunt samen gaan met een
groep of je gaat alleen. Dat mag je zelf kiezen. Er is wel een
boek Walking in Belgium dat elk jaar wordt uitgegeven,
met alle wandelingen in België erin. De overkoepelende
organisatie is Wandelsport Vlaanderen.
Nikki: Dit wandeloverzicht neem ik steevast mee als ik
op vakantie ben. Dan kan ik ter plaatste kijken wat voor
wandelingen ik kan doen.
Zijn er wandelingen die jullie bijgebleven zijn?
Nikki: Ik was onlangs in Wolvertem in Vlaams-Brabant en
dat vond ik echt geweldig. Het parcours was zo divers. Op
het ene moment bevond je je in een dorpje. Het andere
moment kwamen we in een grote villawijk met veel
paarden. Het was ook heel goed weer en iedereen begint
dan met elkaar te praten. Het was heel gezellig.
Greet: Ik kan me één wandeling nog levendig herinneren.
Dat was in Geraardsbergen met zo’n 2.000 deelnemers.
Het weer was echt barslecht en er lag overal slijk. Ook
een editie van de Vierdaagse van de IJzer is me bijgebleven. Toen was er een weide onder water gelopen en we
moesten daar rechtdoor.
Nikki: Maar de Vierdaagse is normaal wel altijd heel leuk
dankzij het parcours en de aparte sfeer. En alles is altijd
heel goed verzorgd. Wij proberen hier altijd aan mee te
doen. Het is een vaste waarde op onze kalender. Je krijgt
ook altijd een cadeautje wat mooi meegenomen is.
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Zijn er naast de Vierdaagse nog grote wandelevenementen
op de agenda?

Greet: Omgekeerd geldt hetzelfde. Als je met iemand wandelt
die te traag is, dan is het ook vermoeiend.

Greet: Ik heb een paar keer deelgenomen aan de MESA, een
sportief evenement dat georganiseerd wordt door Defensie.
Je kunt op verschillende plaatsen vertrekken zoals La Roche,
Bastogne en Houffalize. Ook heb ik meegewandeld met de
Vierdaagse van Nijmegen.

Wat zijn jullie favoriete wandelplekken in Nieuwpoort?

Nikki: Er heerst daar een andere mentaliteit. De mensen zijn
daar heel enthousiast en er wordt echt meegeleefd met de
wandelaars. Spijtig genoeg is dat hier wat minder.
Hoeveel wandelen jullie gemiddeld?
Greet: Vroeger wandelden we zeker elke week. Dat waren
tochten van 30 km. Door de coronacrisis worden nu helaas
veel minder wandelingen georganiseerd. Ik wandel wel nog
elke dag, maar minder lange afstanden. Dat is meestal tussen
de 5 en 10 km. En dat soort wandelingen zijn toch anders dan
uitgepijlde wandelingen.
Nikki: Hopelijk kunnen de georganiseerde wandelingen dan
ook snel heropstarten. Ik wandel namelijk heel graag samen
met andere mensen.
Welk materiaal is essentieel voor een wandelaar? En welke
raad geven jullie aan beginnende wandelaar?
Nikki: Goede schoenen!
Greet: En goeie sokken om geen blaren te krijgen! Die zijn
even belangrijk als de schoenen. Ik heb al een paar keer deelgenomen aan de Dodentocht in Bornem. Na de wandeling
zat ik in de trein met een jongen die voor de eerste keer had
meegedaan. Nooit meer, zei hij. Bleek dat hij gelopen had met
het verkeerde schoeisel.
Nikki: Een rugzak is ook wel praktisch. Daar kun je allerhande
materiaal, eten en drank in steken.
Greet: Elke dag gaan wandelen. Als je dat elke dag doet, ben je
in staat om langere afstanden puur op wilskracht af te leggen.
Je moet goed getraind zijn om te wandelen. En als je dan nog
eens goede schoenen en sokken hebt, ben je goed bezig. Het
is ook belangrijk om op je eigen tempo te wandelen.
Nikki: Inderdaad. Wij kennen allebei iemand die heel groot is
en lange benen heeft. Het is echt een uitdaging om hem bij te
benen. Daarom is het best om met iemand te wandelen die
een gelijkaardig ritme aanhoudt.
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Greet: Je kunt hier heel mooie wandelingen doen. Zo wandel
ik geregeld langs het kanaal naar Veurne. Ook richting de Koolhofput en Ramskapelle is het aangenaam vertoeven.
Nikki: Ik vind het superfijn om te wandelen van Nieuwpoort
naar Oostduinkerke, langs het strand en met de voeten in het
water. Dan heb je toch ook een mooie 10 km op de teller. Na
de wandeling voel ik mij goed en kan ik alles aan.
Greet: Ik wandel ook graag richting de zeilclubs over de Langebrug. Dan kun je vanaf daar naar Lombardsijde om langs de
velden terug te keren. Ik zie daar graag verschillende vogels
vliegen.
Ook buiten België gaan jullie graag wandelen?
Nikki: Zeker weten! Benidorm is één van mijn favoriete
bestemmingen.Ik heb ook de Mont Ventoux gedaan, te voet
én met de fiets. Puur op wilskracht heb ik de top gehaald. Een
bergachtig landschap is echt een uitdaging voor mij.
Greet: We gaan ook met de wandelclub op reis. Vorig jaar was
dat naar Italië, nu naar Oostenrijk. Altijd mooie wandelingen.
Nikki: En een avontuur. Zo zijn we eens beland in een hotel in
Lech waar de Koninklijke familie van Nederland verbleef. Dat
was niet echt de bedoeling.
Greet: Het waren stuk voor stuk onvergetelijke ervaringen.
Ik herinner me dat we eens in de bergen aan het wandelen
waren. Zoals je weet staat de bewegwijzering op van die rotsen,
maar omdat er zoveel sneeuw lag, hadden wij dat niet gezien.
Wij zijn 30 km uit richting gelopen. Uiteindelijk is een bus ons
moeten komen halen. Het was een geweldig avontuur.
Waarom moeten mensen beginnen met wandelen?
Greet: Omdat het gezond is!
Nikki: Omdat ze in beweging en buiten zijn. Je moet moeite
doen om fit te blijven.
Greet: En in een wandelclub is het nog gezelliger. Je komt op
plaatsen waar je anders niet komt.
Nikki: Het is een toegankelijke sport. Je hebt niet veel nodig
om te wandelen, alleen goede schoenen.

Stad ontvangt
unieke
erfgoedschenking
Tijdens de zitting van donderdag 27
januari 2022 aanvaardde de gemeenteraad
een schenking van Erwin Pelgrim. Het
gaat om een diverse collectie items: 11
grote kleurendia’s en een glasraampje van
de jachthaven, een luchtfotopaneel van
Nieuwpoort, een kader met de eretekens
van WO I van Theophile De Vuyst en diens
militaire documenten. De objecten zullen
met de grootste zorg bewaard worden in
het Stadsarchief.

Nieuwpoort
in beeld
Julienne is
honderd jaar!
Julienne Bouve vierde op dinsdag 4 januari
2022 haar honderdste verjaardag in wzc
Ten Anker. De kranige eeuwelinge huwde
in 1946 met Roger Pieters, ereburger van
Nieuwpoort, die in 1992 overleed. Julienne
is bijzonder trots op het werk van haar man
die meer dan 100 kortverhalen, 15 romans,
40 theaterstukken en 17 muziekstukken
schreef. Ze heeft een brede culturele
interesse en samen met haar man bezocht
ze veel tentoonstellingen en culturele
evenementen.
De eeuwelinge heeft twee kinderen, vijf
kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen.
Ze is graag van de partij als er
activiteiten worden georganiseerd in het
woonzorgcentrum en ze is enorm dankbaar
voor alles wat het personeel voor haar doet!
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Lena Baes aan het woord
Heb je steeds in Ramskapelle gewoond en wat trekt je
aan in deze landelijke gemeente?
Ik ben geboren in Reninge en heb er gewoond tot mijn
huwelijk in 1969. Toen ik naar het landelijke Ramskapelle
verhuisde, had ik hier ook meteen het thuisgevoel.
Ramskapelle is immers een heel gezellig dorp en het
is fijn om er te wonen. In Ramskapelle kent iedereen
bijna iedereen. Nieuwe inwoners die hier komen wonen
worden al snel hartelijk begroet!
Je was steeds sociaal bewogen en erg actief in het
verenigingsleven in Ramskapelle. Van welke verenigingen ben je lid?
Ik ben 21 jaar voorzitster geweest van de KVLV dat werd
omgedoopt tot Ferm. Als penningmeester ben ik nog
steeds actief binnen deze bloeiende vereniging. Van alle
verenigingen vergt Ferm toch wel de meeste energie,
door de verschillende activiteiten die we organiseren.
Zo ben ik erg trots en bijzonder tevreden over de
talrijke feestvergaderingen, het Kerstfeest, de vele
daguitstappen en de Aqua-gym.

Nieuwpoort is opnieuw
#sportersbelevenmeer-stad
In 2021 daagde Sport Vlaanderen opnieuw alle Vlaamse
gemeenten en steden uit om deel te nemen aan de
#sportersbelevenmeer-award. Nieuwpoort slaagde erin om vijf
uitdagingen te volbrengen. Daardoor krijgt de Stad 1 jaar lang de
titel van #sportersbelevenmeer-stad. Er werd ingezet op volgende
initiatieven: Sporten zonder drempels, Gezinssport, Maand van de
Sportclub, Schoolsport, Sporten in de natuur en Sport op het werk.

De Zeevonk krijgt
De Groene Pluim
2021
De stedelijke milieuraad overhandigt
jaarlijks De Groene Pluim aan een
persoon, bedrijf of natuur(vereniging)
die zich verdienstelijk heeft gemaakt
voor de natuur en/of het leefmilieu in
Nieuwpoort. Deze award werd samen
met een cheque van 100 euro toegekend
aan Natuurwerkgroep De Zeevonk. Dit
is een natuurgerichte vereniging die
kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar
op een speelse en avontuurlijke manier
in contact wil brengen met de natuur.
Het North Seal Team eindigde op een
verdienstelijke tweede plaats.
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Lena Baes is de
Krak van
Nieuwpoort
Elk jaar gaat De Krant van West-Vlaanderen
op zoek naar een Krak. Dit jaar gaat de
eretitel naar Lena Baes, één van bekendste
inwoners van Ramskapelle. Lena is gehuwd
met Guido Breemeersch, is moeder van
vier kinderen en grootmoeder van zeven
kleinkinderen. Maar naast een echte
familiedame is Lena ook heel actief in het
verenigingsleven van het polderdorp,
vooral bij Ferm. Als blijk van dank voor dat
sterk sociaal engagement mag ze zich nu
Krak noemen.

Vroeger was ik ook actief als bestuurslid van de
Gezinsbond. Nu ben ik nog steeds lid van deze
vereniging. Ik ben tevens penningmeester en voorzitter
ad interim van de Kerkfabriek Sint-Laurentius.
Jaren geleden zetelde ik in de OCMW-raad en nadien
stapte ik over naar de gemeenteraad.
Je bent heel sociaal geëngageerd, vanwaar die inzet?
Dit sociaal engagement heb ik zeker van thuis uit
meegekregen, iedereen was er altijd van harte
welkom. Mijn vader Gerard Baes was heel actief in veel
verenigingen en de vergaderingen vonden heel dikwijls
bij ons thuis plaats. Hij was een heel sociaal bewogen
man die altijd voor andere mensen klaarstond.
Als thuiswerkende moeder van vier kinderen, 1 zoon
en 3 dochters, ben ik er wel in geslaagd om mijn werk
voor mijn gezin altijd te kunnen combineren met mijn
inzet voor de verenigingen. Ondertussen heb ik zeven
kleinkinderen op wie ik bijzonder trots ben!
Met welke problemen word je vaak geconfronteerd:
armoede, eenzaamheid van oudere mensen?

Je bent nu Krak van Nieuwpoort. Je bent ongetwijfeld
trots op deze onderscheiding. Hoe heb je campagne
gevoerd en heb je veel positieve reacties ontvangen?
De nominatie was voor mij een grote verrassing. Veel
mensen, familie en vrienden hebben mij geholpen
om stemmen te ronselen. Ik heb ook enorm veel hulp
gekregen van mijn kinderen en kleinkinderen.
Zelf heb ik bij de leden van Ferm een oproep gedaan om
op mij te stemmen. Ook via de Facebookpagina Je ziet
van Ramskapelle hebben we een oproep gelanceerd.
Ik kreeg heel veel toffe reacties en de titel Krak van
Nieuwpoort doet me enorm veel plezier. Langs deze weg
wil ik iedereen bedanken die voor mij heeft gestemd!
Wat zijn je hobby’s? Reis je graag?
Ik ga heel graag op reis! Mijn echtgenoot en ik trekken
jaarlijks samen naar het Zwarte Woud, onze favoriete
vakantiebestemming.

Het grootste probleem is de eenzaamheid bij de oudere
bevolking. Door de coronacrisis is dit alleen maar erger
geworden. Vorig jaar hebben we met Ferm appeltaartjes
gebakken en bezorgd aan de eenzame mensen in het
dorp. De leden van Ferm hebben we verwend met
een traktaat en een bloeiende plant. Het bestuur heeft
deze geschenken helpen verdelen ter stimulans van het
samenhorigheidsgevoel

Koken, bakken en naaien, zijn mijn favoriete hobby’s.
De zorg voor mijn kleinkinderen neemt heel wat tijd in
beslag. De ganse familie samen bij mij thuis ontvangen,
schenkt mij veel voldoening.

Dankzij het breiwerk van Ferm werden talrijke bomen in
Nieuwpoort kleurrijk ingepakt. Wat was het opzet van
deze originele actie?

Ons tweede kleinkind Stien gaat dit jaar op buitenlandse
stage naar Lapland en ons vierde kleinkind Marie trekt
deze zomer naar Ecuador. We kijken ook uit naar de
plechtige communie van onze kleinzoon Jules. Mijn
grootste wens is dat al deze plannen kunnen doorgaan!

Door het bekleden van bomen met breiwerk wilden we
mensen laten genieten tijdens hun fietstocht. Achteraf
werden de breiwerken netjes gewassen en opnieuw
gebruikt om er dekentjes van te maken.

Heb je nog wensen voor de toekomst?
Omdat ik ons kerkje zo belangrijk vind in ons dorp hoop
ik dat de verwarming in 2022 optimaal hersteld wordt.
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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.
DUNE

DONDERDAG 03 MAART
Ontdek alle activiteiten en
evenementen in Nieuwpoort via
www.uitinvlaanderen.be.

agenda

MAART / APRIL

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 28 maart 2022.
Naar aanleiding van de
coronamaatregelen zal De
Mantelhaven, het maandelijks
praatcafé voor mantelzorgers, niet
plaatsvinden op maandag 7 maart
en 4 april 2022.

ZATERDAG 05 MAART

WOENSDAG 16 MAART

GALA.NT SCHOOLJAAR 2021-2022

TWEEDEHANDSBEURS
KINDERSPULLEN

KIJK! IK FIETS!

Meer info lees je op p. 41.

Meer info lees je op p. 34 .

ZONDAG 20 MAART

Een organisatie van Gezinsbond Groot
Nieuwpoort. Kinderspullen tegen een
zacht prijsje!

DISCOZWEMMEN
Meer info lees je op p. 39.

9.30 tot 13.30 u.
Stedelijke Vismijn, zaal Iseland

CINEMA CITY
DUNE

LUCE

Mythisch en emotioneel
heldenverhaal van een briljante
en begaafde jongeman die tot
grootse dingen is voorbestemd.
In een verre toekomst krijgt
het adellijke Huis Atreides een
nieuwe planeet door de keizer
toegewezen. De familie verlaat hun
gemoedelijke en veilige planeet
Caladan en wordt baas van de
planeet Arrakis, in de volksmond
ook bekend als Dune.
14 en 20 u.
City
www.cultuurnieuwpoort.be

DONDERDAG 17 MAART
HET LAM VAN JAN

ZONDAG 06 MAART
4HOOG - HET LAM VAN JAN
Meer info lees je op p. 28.

WOENSDAG 09 MAART
GEZELLIG SAMENZIJN
Meer info lees je op p. 39.

DONDERDAG FILMDAG
LUCE
Luce is een zelfzekere student
en erg geliefd door zijn
adoptieouders. Hij sleept een
trauma mee vanuit zijn jonge
verleden in een door oorlog
verscheurd Afrika. Wanneer Luce
een gedetailleerd proefwerk over
institutioneel geweld inlevert, trekt
dit de aandacht van zijn lerares
Harriet. Ze begint een onderzoek
terwijl Luce's ouders zichzelf
afvragen wie hun kind echt is.

THE CROODS 2

WOENSDAG 02 MAART
KINDERFILMNAMIDDAG
THE CROODS 2: A NEW AGE
In hun zoektocht naar een nieuwe
woonplek stuiten de Croods
op een idyllisch, door muren
omringd paradijs. Ze ontdekken
dat er echter al een andere familie
woont: de Betermans. Met hun
luxe boomhut en geweldige
uitvindingen staan ze een stuk
verder in de evolutie.
14 u.
Centrum Ysara
www.cultuurnieuwpoort.be

ONDERLAND

DONDERDAG 03 MAART
WORKSHOP
HAPPY STONES
In de bibliotheek kunnen kinderen
deelnemen aan een gratis workshop
‘Happy Stones’ en dit onder begeleiding van handige duizendpoot Anne.
Beschilder de steen, laat hem reizen
door de wereld en maak een gelukkige vinder blij. Je kunt de steen ook
gebruiken als presse-papier of gewoon om jouw kamer op te leuken.

VRIJDAG 11 MAART
WARRE BORGMANS, DIMITRI
LEUE, CLARA CLEYMANS,
MICHAEL PAS EN ALICE REIJS ONDERLAND
Meer info lees je op p. 28.

REIZEN EN LEVEN OP HET WATER
DE WERELD ROND
Een organisatie van Vief Nieuwpoort.
Alles wat je wou weten over cruises in
binnen- en buitenland met korte en
lange termijn. Voordracht door Frank
Peers (onafhankelijk reisleider).
vanaf 65 jaar
14 tot 17 u.
Centrum Ysara
€7

ZATERDAG 19 MAART

Schrijf je in via bibadmin@nieuwpoort.
be of tel. 058 22 30 40
kinderen van 10 tot 14 jaar
(max. 15 deelnemers)
14 u.
stedelijke bibliotheek
gratis

LIEFDESZOEKTOCHT

T.E.M. DINSDAG 15 MAART

GROTE SCHELPENTELDAG

GROTE SCHELPENTELDAG
Meer info lees je op p. 37.

AGENDA

VRT BIGBAND FEAT.
BENT VAN LOOY
Meer info lees je op p. 28.

ZATERDAG 26 EN
ZONDAG 27 MAART
WESTKUST FIETSWEEKEND
Meer info lees je op p. 36.

DONDERDAG 17 MAART

HAPPY STONES

Meer info lees je op p. 36.
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ZATERDAG 26 MAART

14 en 20 u.
Centrum Ysara
www.cultuurnieuwpoort.be

LIEFDESZOEKTOCHT
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BENT VAN LOOY

MOOIE MEISJES

DONDERDAG 31 MAART
STOKMAN & VOS MOOIE MEISJES
Meer info lees je op p. 29.

VRIJDAG 01 APRIL
DE WATERSKI'S VAN PASTOOR
MUNTE DOOR MANU ADRIAENS
Een organisatie van Neos Nieuwpoort.
Grote Vlaamse televisiefiguren van
weleer komen terug tot leven: Armand
Pien, Tony Corsari, Paula Semer en
vele anderen. Manu Adriaens vertelt
over hun heldendaden op het scherm,
maar ook over wat de Vlaamse kijker
nooit van hen te zien kreeg.
vanaf 55 jaar
14.30 tot 17 u.
Centrum Ysara
€ 10 (leden) / € 20 (niet-leden)

AGENDA NUS
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DE VERDAMMTE SPIELEREI

ZATERDAG 02 APRIL
DE VERDAMPTE SPIELEREI SENIORIE DE SPIELEREI
Meer info lees je op p. 29.

ZATERDAG 02 APRIL
WORKSHOP
KARTONDRUK

ZATERDAG 02 T.E.M.
ZATERDAG 16 APRIL

MAANDAG 04 T.E.M.
VRIJDAG 08 APRIL

SCHIPPERSKUNST

PAASKAMP
EXPEDITION KICKS

Dat genieten op zee een niet
aflatende inspiratie laat opborrelen,
is duidelijk bij deze virtuoze
tentoonstelling van VYN leden.
Kom langs voor deze niet te missen
tentoonstelling van 13 zilt geblakerde
schippers.
Navigeer in het verhaal van
beeldhouwwerken, verdwaal in
schilderijen, volg de vertellende lijn
van een tekening, ontrafel het verhaal
op en achter de foto.
Watersportbaan 15
www.vynieuwpoort.be/nl/		
schipperskunst

OP TOCHT MET KAATJE EN KO

VANAF ZATERDAG 02 APRIL
OP TOCHT MET KAATJE EN KO
OP DE KINDERBOERDERIJ
Meer info lees je op p. 37.

Een organisatie van Natuurpunt
Westkust. Ook dit jaar kun je
meehelpen om het natuurgebied
De IJzermonding schoon te maken!
Laarzen en werkhandschoenen zijn
aangeraden. Na het werk krijg je een
hapje en een drankje.

ZONDAG 03 APRIL
MOUNTAINBIKETOCHT
TWAALFDE DUIN-STRANDPOLDERTOCHT
Meer info lees je op p. 41.
GRAVELBIKETOCHT
FRONTZATE GRAVEL TOERTOCHT
Meer info lees je op p. 41.

ZONDAG 03 T.E.M.
ZATERDAG 16 APRIL
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Tijdens dit sportkamp is er
aandacht voor activiteiten
zoals voetbal, volleybal, netbal,
basketbal, zwemmen etc. Ook
wordt gewerkt aan de creativiteit
en de fantasie door te knutselen,
toneel te spelen etc.

MAANDAG 04 APRIL
T.E.M. VRIJDAG 27 MEI
START TO TENNIS LESSENREEKS
KTC Issera organiseert ook dit jaar
'Start to Tennis' cursussen. De 12 lessen
zijn gespreid over 2 jaar. Tijdens de
lessen leer je de basistechnieken en
krijg je inzicht in het spel.
vanaf 18 jaar
KTC Issera Tennisclub
€ 80
s2t@issera.be, tel. 0475 65 07 55,
www.issera.be/start-to-tennis

Het kamp biedt een leuke mix
van sport, spel en creatieve
activiteiten. Er worden ook
uitstapjes gemaakt naar de
Kinderboerderij, de stedelijke
bibliotheek, het zwembad etc.
2e en 3e kleuterklas
9 tot 16.30 u.
Kaartershuisje, Leopold II park

MAANDAG 11 T.E.M.
VRIJDAG 15 APRIL

Organisatie van The Small World vzw.

SKATEKAMP
In dit omnisportkamp leer je naast
tal van andere sporten ook skaten.
Een ervaren skateboarder leert je
de kneepjes van het vak.
1e tot 3e leerjaar
en 4e tot 6e leerjaar
9 tot 16 u.
Stedelijke sportzaal en
Chiro De Branding

DONDERDAG 07 APRIL

Rookie volgt het verhaal van
Nicky, een jonge ambitieuze en
zelfverzekerde motorrijder pur
sang. Elke race zet hij zijn leven op
het spel. Niet voor geld maar voor
de kick, het respect en de roem.
Zijn wereld stort onverwachts in
wanneer hij door een ongeval
nooit meer zal kunnen racen. Via
zijn neefje Charlie probeert Nicky
zijn droom alsnog te beleven. Het
wordt al gauw duidelijk dat Charlie
niet uit hetzelfde hout gesneden is.
14 en 20 u.
City
www.cultuurnieuwpoort.be

DONDERDAG 07 APRIL
JACHTHAVENTOCHT

TOM & JERRY

OMNIDOEKAMP

WOENSDAG 06 APRIL
KINDERFILMNAMIDDAG
TOM & JERRY
Als muis Jerry op de avond
voor ‘de bruiloft van de eeuw’
in het chicste hotel van New
York trekt, huurt de wanhopige
bruiloftsplanner Tom in. Het katen-muisspel dat losbarst, dreigt de
bruiloft en het hotel te ruïneren.
14 u.
City
www.cultuurnieuwpoort.be

WOENSDAG 06 APRIL

BIG TRIP

ROOKIE

CINEMA CITY
ROOKIE

vanaf 8 tot 14 jaar
't Kraaienest
€ 215
tel. 058 23 14 04

1e tot 3e leerjaar
en 4e tot 6e leerjaar
9 tot 16 u.
Stedelijke sportzaal en
Chiro De Branding

INTERNATIONAAL
MINIATURENFESTIVAL

10 tot 17.30 u.
Onze-Lieve-Vrouwekerk
€2
info@thesmallworld.be
tel. 058 24 21 14
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Meer info op www.nieuwpoort.be/
sportkampen- paasvakantie.

DE KNUTSELFABRIEK

SCHORRE-OPKUIS

9.45 tot 12 u.
Parking Halvemaanstraat
walter.wackenier@scarlet.be,
www.natuurpunt.be/agenda/
schorre-opkuis, tel. 0476 87 70 93

De inwoners van Nieuwpoort
kunnen inschrijven vanaf maandag
7 maart 2022 om 7 u. Nietinwoners schrijven zich in vanaf
zaterdag 12 maart 2022 om 7 u.

MAANDAG 04 T.E.M.
VRIJDAG 08 APRIL

Kartondruk is een druktechniek
waarbij het gaat om creëren van een
afbeelding door middel van lijmen
en construeren met karton of papier
met reliëf. Een leuke en eenvoudige
workshop met verrassende resultaten.
vanaf 16 jaar
Kunsthuis Mamézon
13 tot 16.30 u.
€ 45
www.kunsthuismamezon.wixsite.com/
mamezon, tel. 0496 36 14 28

In de paasvakantie staan weer
heel wat uitdagende kampen op
het programma. Inwoners van
Nieuwpoort betalen 60 euro voor
een kamp, niet- inwoners 70 euro.

Een organisatie van The Outsider
Coast. Zin om het moderne tijdperk
voor een weekje achter je te laten? In
Expedition Kicks leer je vuur maken,
knopen leggen en werken met kaart
en kompas.

Een organisatie van Wandelclub
Nieuwpoort vzw. Bepaalde parcours
verkennen het natuurgebied op de
rechteroever van de Havengeul.
De oude en de nieuwe jachthaven
vormen mooie silhouetten en de
langste afstanden komen ook op het
strand van Lombardsijde. De andere
tochten passeren langs Zeedijk of de
promenade.
7 tot 15 u.
Kaaiplein
€ 3 (basistarief) | € 1,5 (leden)
lieven.mieke@telenet.be
tel. 0468 26 06 89

ZATERDAG 09 EN
ZONDAG 10 APRIL
REUZE VLIEGERAARS
TE GAST IN NIEUWPOORT
Meer info lees je op p. 37.

WOENSDAG 13 APRIL
KINDERFILMNAMIDDAG
BIG TRIP
Een onhandige ooievaar bezorgt
de schattige baby Panda op het
verkeerde adres. Beer, Eland, Tijger
en Konijn vangen baby Panda op
en beginnen aan een spannende
tocht vol hilarische momenten!
Zal het hen lukken om baby Panda
veilig thuis te brengen?
14 u.
Centrum Ysara
www.cultuurnieuwpoort.be

DONDERDAG 14 APRIL
WORKSHOP
DIGITAAL COMMUNICEREN
Een organisatie van Vief Nieuwpoort.
Communicatie via computer en/
of smartphone. Gratis telefoneren,
vergaderen, videoconferentie:
onmisbaar in tijden van corona.
vanaf 65 jaar
14 tot 17 u.
Centrum Ysara
€8

IT MIGHT AS WELL BE SWING

VRIJDAG 15 APRIL
TUTU PUOANE &
REBIRTH:::COLLECTIVE – IT
MIGHT AS WELL BE SWING
Meer info lees je op p. 29.

GEZELLIG SAMENZIJN
Meer info lees je op p. 39.

AGENDA NUS
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DONDERDAG 21 APRIL
T.E.M. WOENSDAG 11 MEI

ZONDAG 24 T.E.M.
VRIJDAG 29 APRIL

TENTOONSTELLING
DE NIEUWPOORTSE
VISSERIJSCHOOL

TENTOONSTELLING
OP KLASBEZOEK

DOORLOPENDE
EVENEMENTEN

VRIJDAG 06 MEI
QUIZ VAN DE SPORTDIENST

Meer info lees je op p. 40.

PASEN IN HET ZWEMBAD Meer info lees je op p. 40.

OM NAAR UIT TE KIJKEN!

Meer info lees je op p. 39.

WOENSDAG 27 APRIL

ZONDAG 17 APRIL

VOETVERZORGINGSSESSIE

VIER PASEN IN HET ZWEMBAD

Meer info lees je op p. 17.

WOENSDAG 20 APRIL
BUITENSPEELDAG

SMARTSCHADE

Meer info lees je op p. 34.

T.E.M. ZONDAG 01 MEI

VRIJDAG 22 APRIL
LIEN VAN DE KELDER, JAN DE
SMET, MAURO PAWLOWSKI,
WOUTER BERLAEN, AD
COMINOTTO EN STOY
STOFFELEN – SMARTSCHADE
WORTH

DONDERDAG 21 APRIL

ZATERDAG 23 APRIL

DONDERDAG FILMDAG
WORTH

E-BIKE TEST EVENT NIEUWPOORT

Enkele dagen na 9/11 wordt
advocaat Kenneth Feinberg
aangesteld om het Victim
Compensation Fund in goede
banen te leiden. Feinberg staat
voor de onmogelijke opdracht
om de waarde te berekenen
van de levens van de ruim 5.000
slachtoffers. Gedurende drie jaar
treedt hij op als bemiddelaar voor
de nabestaanden. Hij wordt echter
ook het doelwit van hun leed
en frustraties, want geen enkele
cheque kan de pijn van hun verlies
verzachten.
14 en 20 u.
Centrum Ysara
www.cultuurnieuwpoort.be

DONDERDAG 21 APRIL
VEILIG OP DE E-STEP
Een organisatie van Vief Nieuwpoort.
Voorstelling van diverse e-steps met
de mogelijkheid om een proefrit
te maken. Waar moet je op letten
wanneer je een e-step koopt? Wat zijn
de gevaren en de wettelijk regels?
vanaf 65 jaar
14 tot 17 u.
Centrum Ysara
€7
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Meer info lees je op p. 29.
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Elektrisch fietsen op de grootste en
uniekste testparcours van het land. De
formule is simpel: gedurende één uur
tijd krijg jij de kans om zo veel e-bikes
te testen als je wilt. Er zijn meer dan
44 fietsmerken en 250 verschillende
testmodellen waaruit je kunt kiezen.
vanaf 16 jaar
9 tot 17 u.
Prins Mauritspark
gratis

ZONDAG 24 APRIL
NAUTISCHE WORKSHOPS EN
DEMONSTRATIES IN DE BIB

KAMAFRONT

VRIJDAG 29 APRIL
KAMAGURKA - KAMAFRONT
Meer info lees je op p. 29.

VRIJDAG 29 APRIL T.E.M.
ZONDAG 01 MEI
KAMPEREN VOOR BEGINNERS
Kamperen is een praktische
aangelegenheid. Om nieuwe
kampeerders goed op weg te
helpen, organiseert Pasar Eerste
Hulp Bij Kamperen een boeiend
initiatieweekend kamperen. Tijdens
deze driedaagse staan ervaren
kampeerders ten dienste van de
nieuwelingen in onze geliefde
kampeersector.
Kompas Camping
€ 115 (basistarief) | €110 (leden)
koen.ehbk.pasar@gmail.com
tel. 0486 28 70 96

Meer info lees je op p. 40.

ZATERDAG 30 APRIL

VLAANDEREN WANDELT
LOKAAL IN NIEUWPOORT

DROOMJUWEEL JUWEELONTWERP IN ZILVER MET
DE VERLOREN WAS-METHODE

Een organisatie van Wandelclub
Nieuwpoort vzw. Parcours in de richting
van Westende, Oostduinkerke, De
Panne en Oostende. De deelnemers
kunnen zelf hun afstanden
samenstellen.
7 tot 15 u.
Kaaiplein
€ 3 (basistarief) | € 1,50 (leden)
lieven.mieke@telenet.be
tel. 0468 26 06 89

Tijdens de lesnamiddag kun je jouw
ideeën omzetten in een afgewerkt
zilveren juweel of meerdere juwelen.
vanaf 12 jaar
13.30 tot16.30 u.
Kunsthuis Mamézon
€ 50
www.kunsthuismamezon.wixsite.com/
mamezon, tel. 0496 36 14 28

EXPO IN WESTFRONT
KAMAFRONT
Meer info lees je op p. 38.

T.E.M. DONDERDAG
01 DECEMBER
WANDELZOEKTOCHT
NIEUWPOORT
De wandelzoektocht (9,4 km) vertrekt
aan de Havengeul en brengt je langs
het gehucht Groenenhoek en het
duinnatuurgebied Ter Yde. Pittig met
zijn grote hoogteverschillen en mulle
zand. Vervolgens wordt er gewandeld
door enkele villawijken om te eindigen
aan het beginpunt bij de Havengeul.
7 tot 15 u.
Zeedijk en strand
t.h.v. De Strandjutter
€3
www.wandelzoektochten.com

VRIJDAG 23 T.E.M. ZONDAG 25 SEPTEMBER
LONG COURSE WEEKEND BELGIUM 2022
Het laatste weekend van september
2021 werd Nieuwpoort helemaal
ondergedompeld in de Long
Course Weekend sfeer. Meer dan
1500 atleten zwommen, fietsten
en liepen mee in 1 van de 11
wedstrijden. Nieuwpoort zal ook de
volgende jaren het decor zijn van
het Long Course Weekend. Met The
Nieuwpoort Swim op vrijdag, Cycle
Flanders Fields op zaterdag en The
Nieuwpoort Marathon op zondag
wordt het Fonteinenplein het laatste
weekend van september opnieuw
the place to be.
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,
òf een combinatie van meerdere
sporten en meerdere afstanden.

Voor de échte diehards is er de
Long Course Weekend-optie: een
volledige triatlon gespreid over
3 dagen. Elke atleet die de Long
Course succesvol beëindigt, gaat
naar huis met een vierde medaille
bovenop de medaille die je per
discipline ontvangt. De speciale
medailleceremonie voor alle full
LCW finishers op zondagnamiddag
is in Wales - waar Long Course
Weekend ontstond - ondertussen
uitgegroeid tot een moment dat
niemand wil missen!
VERENIGINGEN GEZOCHT
Net zoals tijdens de eerste editie
wordt gerekend op zoveel mogelijk
Nieuwpoortse verenigingen om
een handje toe te steken en zo een
centje bij te verdienen voor de eigen
kas. Long Course Weekend zal dit
jaar ook een speciale samenwerking
op poten zetten met de lokale
horeca en handelaars en er worden
zoveel mogelijk Nieuwpoortse
bedrijven overtuigd om deel te
nemen met de medewerkers als
teambuilding.
Alle info op www.lcwbelgium.com.
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sociale media
Word fan van onze Facebookpagina of volg ons op Instagram of Twitter.
We proberen dagelijks leuke en informatieve berichten te posten en
antwoorden ook op vragen die via deze kanalen gesteld worden!

B.V.
LawPort
Astridlaan
19,
Astridlaan
19, Nieuwpoort
Nieuwpoort
TT058
05823
2347
4722
22
FF058
05823
2391
9147
47
dirk.bailleul@skynet.be
dirk.bailleul@skynet.be
lawsec@skynet.be
lawsec@skynet.be

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

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

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

bvba

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

Pemenhoek 16
8620 Nieuwpoort
25 jaar ervaring
0474 21 48 31

joeri.debruyne@telenet.be

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

Volg ons op
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thuisverpleging Saskia Sandra Nadia

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

8620 NIEUWPOORT
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verkoop en verhuur

ONDERHOUD, HERSTELLING
EN INSTALLATIE VAN SANITAIR
EN CENTRALE VERWARMING
/ TEL. 0468 12 60 86  Kaai 43, 8620 Nieuwpoort
 058 62 44 66
/ E-MAIL BJORN.PLOMBAERT@GMAIL.COM
 info@immodekaai.be
/ VESTIGING NIEUWPOORT
/ BTW BE 0727 591 357www.immodekaai.be
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ALBERT I LAAN 99
8620 NIEUW POORT
ALBERT I LAAN 99
INFO@PORTUS.BE
8620 NIEUW POORT
INFO@PORTUS.BE
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T. 058/62 50 50
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8620 NIEUW POORT
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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
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