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voorwoord
Beste inwoners,
Stad Nieuwpoort wenst u en al uw dierbaren een prachtig
en mooi Nieuwjaar toe. Het is onze grootste hoop dat
u in 2022 opnieuw zorgeloos kunt genieten van talrijke
hartverwarmende en fijne momenten. Moge het voor ons
allen een jaar worden waarbij vriendschap, gezondheid en
geluk hoogtij vieren.
De aanhoudende gezondheidscrisis heeft ons de voorbije
twee jaar serieus op de proef gesteld. Het was en is voor
niemand eenvoudig. Maar samenhorigheid en solidariteit
hebben ons steeds op de been gehouden. Dat moeten we
blijven koesteren, ook in 2022.
Corona was in 2021 niet onze enige prioriteit. We
werkten hard om Nieuwpoort nóg aantrekkelijker
en leefbaarder te maken. Op dit elan gaan we
verder in het nieuwe jaar. We hebben opnieuw veel
plannen en gaan er vol frisse moed tegenaan. Stad
Nieuwpoort is klaar voor het gloednieuwe jaar!

Deze editie van NUS ging in druk op vrijdag 17 december
2021. Zaken die in dit magazine vermeld staan en die
na deze datum werden gewijzigd, konden niet meer
aangepast worden. Volg voor de meest recente updates
de berichtgeving op www.nieuwpoort.be en onze diverse
socialemediakanalen.
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fotografie

We verwelkomen 2022 in NUS op originele wijze.
Het nieuwe jaartal vormt de rode draad doorheen
dit magazine. We gingen op zoek naar het cijfer 22
in het straatbeeld, spraken met een collega die 22
jaar in dienst is én laten 22-jarige jongeren aan het
woord. We blikken bovendien nog eens terug op
memorabele gebeurtenissen uit de voorbije 22 jaar.
Traditiegetrouw worden aan de start van een nieuw jaar ook
goede voornemens uitgesproken. Bovenaan onze lijst met
voornemens prijken drie items: het optimaliseren van onze
dienstverlening, het verder uitbouwen van een gevarieerd
en modern vrijetijdsaanbod én het voortdurend verbeteren
van onze stadsinfrastructuur.
Weet u al welke doelen u voor ogen heeft? Verspreid in
dit magazine vindt u goede voornemens ter inspiratie. Het
zijn er 22 om exact te zijn. 22 voor een uitdagend 2022
in Nieuwpoort. De eerste geef ik u hier alvast mee: ‘Blijf
positief want 2022 heeft heel wat leuke zaken in petto.’.

"Blijf positief want
2022 heeft heel wat
leuke zaken in petto."
— Geert Vanden Broucke —

Wat al dat leuks is, kunt u ontdekken in deze NUS. Veel
leesplezier!
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Uw burgemeester,
Geert Vanden Broucke

Ontdek de 22 voornemens
voor 2022 in dit magazine!

Stad Nieuwpoort, Stadsarchief, Michel Deveen, Isabelle
Vanhassel, Pieter Clicteur, Nick Verhaeghe, Michiel Hendryckx, Kinepolis, Christoph De Muynck, Sofhie Legein, IVVO,
Westtoer, Johannes Vande Voorde, Emiel Vandekerckhove,
Westhoek verbeeldt, Isabelle Vanhassel, Maarten Inghels
en Manu Cammaert
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geboortes
Nim | 12 augustus 2021

Eloise | 15 oktober 2021

Dochter van Van Looy Jeen
en De Boyser Tineke

Dochter van De Backer Hendrik
en Oosterlinck Steffi

Nino | 12 augustus 2021

Lio | 15 oktober 2021

Dochter van Van Looy Jeen
en De Boyser Tineke

Zoon van Vansteenkiste Lesley
en Mattheeuws Anaïs

Ilana | 14 september 2021

Muhammed | 20 oktober 2021

Dochter van Diopere Kevin
en Legein Rani

Zoon van Chrouabi Ahmed
en Coppieters Charlotte

Odilon | 18 september 2021

Esmee | 25 oktober 2021

Zoon van Ruant Olivier
en Neirynck Stefanie

Dochter van Geerardyn Kevin
en Ryckewaert Shirley

overlijdens
Blondé Albert | 98 jaar

Parmentier Liliane | 92 jaar

Overleden te Nieuwpoort
op 24 oktober 2021

Overleden te Veurne
op 22 november 2021

Putman Maria | 98 jaar

Roseeuw Nicole | 75 jaar

Overleden te Nieuwpoort
op 6 november 2021

Overleden te Oostende
op 30 november 2021

D’hoedt John | 82 jaar

Wormleighton Diana | 89 jaar

Overleden te Oostende
op 11 november 2021

Overleden te Veurne
op 30 november 2021

De Peuter Willy | 78 jaar

Vieren Maurice | 90 jaar

Overleden te Nieuwpoort
op 11 november 2021

Overleden te Nieuwpoort
op 1 december 2021

Lefort Michel | 73 jaar

Snauwaert Luc | 77 jaar

Overleden te Nieuwpoort
op 11 november 2021

Overleden te Nieuwpoort
op 2 december 2021

Moerman Jean | 89 jaar

Coopman Jaak | 74 jaar

Overleden te Veurne
op 11 november 2021

Overleden te Nieuwpoort
op 4 december 2021

Pieters Nadine | 62 jaar

Vaessens Antonius | 89 jaar

Overleden te Oostduinkerke
op 15 november 2021

Overleden te Nieuwpoort
op 6 december 2021

Alderweireldt Antoinette |
89 jaar

Bulens François | 79 jaar

Overleden te Nieuwpoort
op 16 november 2021
Dewulf Agnes | 88 jaar
Overleden te Nieuwpoort
op 16 november 2021
Swyngendauw Julia | 84 jaar
Overleden te Nieuwpoort
op 19 november 2021
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de digidokter is terug!
Vanaf maandag 10 januari 2022 kun je bij de
digidokter terecht voor problemen met je
tablet, laptop, smartphone of andere digitale
media.
WANNEER?

wat met je kerstboom?
De inzameling van kerstbomen (zonder
versiering) wordt van dinsdag 4 tot vrijdag 7
januari 2022 voorzien op de volgende locaties:
•
•
•
		
•

Hendrik Geeraertplein;
Zeedijk t.h.v. het Hendrikaplein;
Dudenhofenlaan t.h.v.
het stedelijk sportpark;
recyclagepark (tijdens de openingsuren).

nieuwe
identiteitskaart?
update je eID-software
Als je met behulp van jouw identiteitskaart online
toepassingen wil gebruiken, moet de software
om de kaart te lezen regelmatig bijgewerkt
worden.

De digidokter komt om de twee weken naar
de bib, telkens op maandag tussen 10 en 11 u.
Er wordt uitsluitend op afspraak gewerkt. Per
persoon trekt de digidokter een kwartier uit.

HOE WERKT DEZE GRATIS DIENST?
Ga naar www.nieuwpoort.be/
vraag-voor-de-digidokter. Naast de zitdagen
vind je hier ook de knop 'Online aanvragen'
om vooraf je vraag door te sturen. Dit kan tot
de donderdagavond vóór de sessie.
Breng jouw toestel, de nodige paswoorden en
kabeltjes mee.

werk mee aan het Huis van de West-Vlaming
Op de Markt van Brugge wordt het Provinciaal
Hof tegen 2024 omgebouwd tot een ‘Huis van
de West-Vlaming’. Het historische gebouw zal
de ziel van onze provincie symboliseren en
plaatst de vele troeven van de West-Vlamingen
in de kijker.
West-Vlamingen kunnen er objecten en
verhalen aandragen die verbonden zijn met
onze provincie.

Acteur Wim Opbrouck werd aangesteld
als curator voor het Provinciaal Hof. Uit alle
ingezamelde West-Vlaamse curiosa kiest hij
de meest frappante, leukste en emotioneelste
items.
Heb jij een opvallend verhaal of artefact,
gelinkt aan onze provincie? Dan ben jij de
West-Vlaming die Wim zoekt!

volg alles op de voet via
www.provinciaalhof.be.

Om geen problemen bij het lezen van je nieuwe
kaart te ondervinden, update je de eID-software
op jouw computer via eid.belgium.be/nl.
Ook de applicatie ‘eID Viewer’ kun je via deze
website bijwerken. Met deze applicatie kun je
jouw eigen pincode veranderen en de geldigheid
van de certificaten op de identiteitskaart
verifiëren. Het certificaat ‘Authenticatie’ geeft
je toegang tot de applicaties. Via het certificaat
‘Handtekening’ kun je documenten elektronisch
ondertekenen.

Overleden te Nieuwpoort
op 7 december 2021
Jonckheere Angela | 94 jaar
Overleden te Veurne
op 11 december 2021
Vieren Erna | 80 jaar
Overleden te Nieuwpoort
op 15 december 2021
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Westtoer zoekt
enquêteurs
Nieuwpoort is
fairtradegemeente

Interesse om als zelfstandig enquêteur met Westtoer
mee te werken aan een boeiend toeristisch onderzoek
aan onze Kust? Neem dan snel contact op via
enqueteur@westtoer.be. Laat ook weten wanneer je
beschikbaar bent. Je krijgt zo snel mogelijk bericht terug.

Sinds 2010 mag Nieuwpoort zich fairtradegemeente
noemen. Onze Stad draagt eerlijke en duurzame handel
een warm hart toe. Het promoten van lokale producten
is daarom erg belangrijk. Deze zijn lekker, gezond,
recht van bij de producent én voordelig. Je kunt een
stadsplan downloaden op www.nieuwpoort.be met alle
fairtradehandelszaken.

meer info over de opdracht vind je op
www.westtoer.be/vacatures.

2

Snuif cultuur op in de stad.
Ga naar een voorstelling of
film en bewonder de vele
kunstwerken.

Beaufortwerk blijft
in Nieuwpoort

Interesse om lid te worden van de fairtradetrekkersgroep?
Neem contact op via milieu@nieuwpoort.be.

Na het succesvolle Beaufort 21 breidt het Beaufort
Beeldenpark aan onze Kust uit met negen kunstwerken.
In totaal telt deze indrukwekkende kunstverzameling nu
40 creaties. Stuk voor stuk zijn het kunstwerken die na
elke editie van de triënnale een vaste stek kregen in één
van de tien kustgemeenten.

In het stedelijk zwembad kun je te allen tijde terecht voor
heerlijke fairtradekoffie. Tijdens de openingsuren van de
cafetaria wordt je koffie ter plaatse gezet en geschonken.

EEN KOPJE FAIRTRADEKOFFIE

Openingsuren mét bediening:
Maandag
Woensdag
Zaterdag
Zondag

Stad Nieuwpoort kocht het werk Family Module
van de Poolse Goshka Macuga aan. Deze
monumentale sculptuur kun je bewonderen langs de
Havengeulpromenade.

16.30 tot 18 u.
13 tot 18 u.
8.30 tot 12 u. en 13.30 tot 18 u.
10 tot 13 u.

Op andere momenten is er geen bediening in de
cafetaria. Je kunt er wel terecht om naar de zwemlessen en
sportactiviteiten te kijken terwijl je geniet van een warme
fairtradekoffie uit de automaat.

Meer info over Family Module en alle andere
permanente Beaufortwerken aan de Kust vind je op
www.beaufortbeeldenpark.be.

BE-Alert: meteen
verwittigd bij een
noodsituatie
Een grote brand, een overstroming of een
stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in onze
stad willen we je graag snel verwittigen. Daarom kun je
gebruikmaken van BE-Alert dat je meteen op de hoogte
stelt van een noodsituatie. Inschrijven is volledig gratis.
Je kunt een BE-Alertbericht ontvangen via een sms,
een gesproken bericht via een vaste telefoonlijn of een
e-mail. Registreer je via www.be-alert.be.
LAAT JE WAARSCHUWEN, WAAR JE OOK BENT
Een bericht kan verzonden worden op basis van een
adressenlijst. Daarom is het heel belangrijk dat je je
inschrijft op BE-Alert. Je kunt verschillende adressen en
telefoonnummers registreren.
Bij een noodsituatie kan er ook een bericht worden
uitgestuurd op basis van locatie. Iedereen die fysiek
aanwezig is in die zone krijgt dan een sms.
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Kom werken bij onze Stad.
Er verschijnen dit jaar
opnieuw heel wat vacatures
jobs.nieuwpoort.be.
op jobs.nieuwpoort.be

3

22 jaar werkzaam
bij Stad Nieuwpoort

een gesprek met
Danny Fiers

Na een veelzijdige carrière kwam Danny
in 1999 bij Stad Nieuwpoort terecht
als seizoenarbeider voor de Dienst
Netheid. Twee jaar later kon hij als
vuilniswagenchauffeur aan de slag. En
die functie vervult Danny tot op vandaag
nog steeds met heel veel plezier en
enthousiasme. Samen met zijn collega’s
zorgt hij voor een nette buurt en een
vlotte afvalophaling.
Hoe ziet een typische werkdag eruit?
Tijdens het seizoen starten we elke dag
om 6 uur ’s ochtends. Door de drukte is
het belangrijk dat we zo vroeg mogelijk
aan de slag gaan. Zo kunnen we ons werk
op een veilige manier uitvoeren. We
laten het afval ook niet graag lang buitenstaan omdat de kans dan bestaat dat
de meeuwen de zakken openscheuren.
En dat willen we vermijden. Het einde
van onze werkdag is voorzien rond 13 u.
Daarna wordt het afval naar een depot
in Veurne gebracht. Van daaruit gaat het
naar de verbrandingsoven.

jobs.nieuwpoort.be
10
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Daarnaast werken we met verschillende
ophaalrondes. Elke dag nemen we een
andere zone voor onze rekening. Zo kom
ik overal in Nieuwpoort, wat leuk meegenomen is.
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Hoeveel afval verzamelen jullie
ongeveer?
Elke dagen halen we zo’n 500 à 600
vuilniszakken op in Nieuwpoort-Bad. In
Nieuwpoort-Stad verzamelen we rond
de 800 zakken. Dit verschil is te verklaren
door het hogere aantal ondergrondse
containers in de badplaats. In Sint-Joris
en Ramskapelle tellen we zo’n 400
zakken. Als mijn vrachtwagen volledig
geladen is, dan weegt deze zo’n 26 ton.
Is het aantal afvalzakken toegenomen
de afgelopen jaren?
Door de invoering van de ondergrondse
afvalcontainers is het aantal huisvalzakken wel gedaald. Vooral in Nieuwpoort-Bad brengen mensen hun huisvuil
sneller naar een ondergrondse afvalcontainer. En dat merken we wel. Vroeger
reden er twee vrachtwagens uit, maar nu
hebben we dat kunnen herleiden tot één
vrachtwagen.
Wat ik wel opmerk, is dat zakken steeds
zwaarder wegen. Vroeger mocht alles
in één afvalzak, ook de lichtere zaken
zoals flessen of botervlootjes die voor
het volume zorgden. Omdat mensen nu
meer recycleren, is er meer plaats voor
zwaardere huisvuilresten.

Hoe belangrijk is teamwork voor jou?
Wij moeten een sterk team vormen zodat
wij onze job goed kunnen uitvoeren. Zo
moeten de twee laders ingespeeld zijn
op elkaar én op de chauffeur. Zij moeten
weten hoe de rondes in elkaar zitten en
welke manoeuvres ik ga doen. De laders
kijken ook mee of ik geen huisvuilzakken
vergeet. Die staan soms wel eens op
een moeilijk zichtbare plaats. Als zij dan
zakken zien staan, brengen ze mij op de
hoogte.
Ik werk ook graag samen met mensen
die hun job graag doen en zich 100 %
inzetten. Het is zoveel aangenamer en
vlotter werken.
Welke kwaliteiten heb je nodig om
jouw job uit te oefenen?
Je moet flexibel zijn want je moet je
voortdurend kunnen aanpassen aan de
werkomgeving. Je kunt namelijk nooit op
voorhand weten wat je zult tegenkomen
op de baan. Zo moeten wij onze planning soms wijzigen door onverwachte
opstoppingen of wegenwerken.

Verder moet je een echt ochtendmens
zijn en bereid zijn om in het weekend
én op feestdagen te werken. Je mag dat
niet ontzien.
Tot slot moet je geduldig en kalm blijven.
Vooral als het heel druk is. Wij proberen
ook altijd vriendelijk en begripvol te reageren op mensen die ons aanspreken.
Wat vind je leuk aan je job?
Iedereen doet trouwens zijn uiterste
best om Nieuwpoort zo net mogelijk te
houden. We krijgen ook mee van andere
mensen dat Nieuwpoort zo proper is.
Dat is leuk om te horen.

"Nieuwpoort is een mooie
en propere stad. Dat wil ik
graag zo houden."
Daarnaast vind ik het ook leuk om met
de camion te rijden. Ik heb dit altijd al
graag gedaan.

Wat vind je van de Week van het
Afvalteam?
Het is een heel mooi initiatief dat onze
job in een mooi daglicht plaatst en ons
de nodige waardering bezorgt. Afvalophaler zijn, is immers niet gemakkelijk.
Het is een harde en een zware job. Door
weer en wind zorgen wij ervoor dat het
afval opgehaald wordt. Wij merken ook
dat onze inzet geapprecieerd wordt.
Tijdens de Week van het Afvalteam
krijgen we namelijk veel bedankingen of
leuke kaartjes. Dat doet deugd!
Wat kunnen de mensen nog doen om
jullie werk makkelijker te maken?
Mensen kunnen ons nog het best bedanken door hun afval correct aan te bieden:
1. Zet je afvalzak op tijd buiten.
2. Zet je afvalzak op een goed
zichtbare plaats.
3. Maak je zak niet te zwaar! Zorg
ervoor dat deze max. 15 kg weegt.

Met hoeveel teamgenoten sta jij in
voor de afvalophaling?
Onze ploeg bestaat uit twee vaste
chauffeurs en drie laders. Mijn collega
Miguel en ikzelf besturen om beurten de
vuilniswagen. Als ik in verlof of ziek ben,
vervult hij de rol van chauffeur. Ben ik de
bestuurder, dan gaat hij samen met mijn
andere collega Tommy mee als lader.
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Help de stad proper te houden.
Recycleer en zet je vuilniszak
tijdig buiten.

Vergeet onze afvalophalers niet te bedanken.
Trakteer ze op een dikke duim of een glimlach.
Of stuur ze een kaartje, maak een mooie tekening
of bevestig een leuke strik rond je afvalzak.
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Leer meer over
de geschiedenis
van je eigen stad.

5
historisch
nieuwpoort

Demarcatiepalen zijn kleine stenen
zuiltjes die na de Eerste Wereldoorlog
werden neergezet langs de vroegere
frontlijn. Het was de bedoeling
om met deze palen de plekken te
markeren waar de vijand in 1914-1918
het verst op Belgische bodem was
doorgedrongen. Langs het Belgische
deel van het westelijk front kwamen er
uiteindelijk 22 demarcatiepalen. Op het
grondgebied van Nieuwpoort staan er
vier exemplaren. Dit is demarcatiepaal
nummer 2.

De Onze-Lieve-Vrouwekerk werd
tijdens de Eerste Wereldoorlog
compleet verwoest. Het gotische
gebedshuis werd nadien
heropgebouwd naar vooroorlogs
model. Op 20 november 1921
werd het gebouw plechtig gewijd
door bisschop Gustavus Josephus
Waffelaert. Toeval of niet, Waffelaert
was de 22e bisschop van Brugge.

1922 - 2022
Exact een eeuw geleden begon het jaar 1922. Het zou
voor Nieuwpoort en de Nieuwpoortenaren een belangrijk
jaartal blijken te zijn. De heropbouw van de stad begon
goed te lopen en langzaam maar zeker ruimde het puin
van de Groote Oorlog plaats voor een nieuwe toekomst.
Het belang van dat scharnierjaar 1922 is op vandaag nog
steeds merkbaar in het straatbeeld. Wanneer je door de
binnenstad wandelt, duikt het cijfer 22 regelmatig op.

Op de gevels van verschillende gebouwen in de
historische stadskern kun je gevelankers of -platen
zien die het jaartal 1922 weergeven. Zoals hier op
de Pastorie op het Hendrik Geeraertplein. Deze
façadeversieringen zijn een permanent aandenken
aan het feit dat het grootste deel van het Nieuwpoort
dat je vandaag ziet, amper een eeuw oud is.

Het Stadhuis heeft smeedijzeren
gevelankers die het bouwjaar 1922
vormen. Anno 2022 is dit gebouw nog
steeds het bestuurlijke hart van Nieuwpoort.
Maandelijks komt hier de gemeenteraad
samen. Toeval of niet, op de vergadering
zitten steeds 22 personen rond de tafel: 21
raadsleden en de algemeen directeur.

Een van de langste straten van
Nieuwpoort-Stad werd vernoemd
naar Emile Coppieters. Als Hoog
Commissaris voor de Verwoeste
Gewesten was hij na de Eerste
Wereldoorlog verantwoordelijk
voor de wederopbouw van
de kuststreek. Hij was nauw
betrokken bij de heropleving
van Nieuwpoort. Hij zag de stad
nooit volledig afgewerkt want hij
overleed immers in 1922.
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Hou jezelf en
anderen gezond.

6

gezonde
gemeente

Organiseer een
opruimsessie en
doneer de nuttige
spullen die je niet
meer nodig hebt aan
iemand die deze goed
kan gebruiken.

Het Sociaal Huis

7

vermijd telefonische
wachtrijen bij Furnevent
Bij het callcenter van het vaccinatiecentrum Furnevent kun je terecht voor informatie over je
vaccinatie of je afspraak. Je kunt het callcenter gratis bellen op tel. 0800 200 74 tussen 9 en 17 u.
Op het begin en einde van de dag is het in het callcenter erg druk. Het personeel werd
onlangs sterk uitgebreid, maar toch kunnen de wachttijden op de piekmomenten erg
oplopen. In de daluren daarentegen heb je meestal meteen iemand aan de lijn.
De drukste momenten zijn tussen 9 en 10 u. in de ochtend en vanaf 16 u. Wanneer je tussen
11.30 en 14 u. belt, word je snel geholpen.

4 februari is Wereldkankerdag:
laat je onderzoeken!
Kanker eist elk jaar om en bij de 8 miljoen levens. Op 4 februari wordt stilgestaan bij deze
ziekte waar velen van ons mee geconfronteerd worden.
Via preventie zouden we een derde tot zelfs de helft van alle kankers kunnen vermijden. Tijdig
screenen naar ziekten, voorstadia of bedreigende factoren zorgt ervoor dat verwikkelingen of
een zware behandeling vermeden kan worden. Het verhoogt ook de kans op genezing.
De Vlaamse overheid organiseert daarom drie gratis bevolkingsonderzoeken naar kanker:
borstkanker: elke twee jaar voor vrouwen van 50 t.e.m. 69 jaar;
baarmoederhalskanker: elke drie jaar voor vrouwen van 25 t.e.m. 64 jaar;
dikkedarmkanker: elke twee jaar voor mannen en vrouwen van 50 t.e.m. 74 jaar.
Krijg je een uitnodiging in de bus? Aarzel niet en neem deel! Val je buiten het
bevolkingsonderzoek? Maak je je zorgen om pijn of een plekje op je huid? Blijf er niet mee
rondlopen en neem contact op met je huisarts. Voorkomen is beter dan genezen!

haal jouw COVID-certificaat in huis!
Heb je het COVID-certificaat nodig? Dit kun
je digitaal of op papier aanvragen. Beide
versies zijn geldig en evenwaardig.
Digitaal doe je dit via de CovidSafeBE‑app of
op websites zoals www.burgerprofiel.be en
www.mijngezondheid.be. Voor het digitaal
opvragen van jouw certificaten heb je jouw
identiteitskaart, pincode en kaartlezer nodig
of een andere geactiveerde digitale sleutel
zoals itsme®.
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De papieren versie kun je per post
verkrijgen via de Vlaamse Helpdesk op het
nummer tel. 078 78 78 50. Je hebt jouw
rijksregisternummer nodig. Dit vind je op de
achterzijde van jouw identiteitskaart.
Meer info lees je op
www.nieuwpoort.be/covid-certificaat.

schenk kinderspullen
aan Domino
De tweedehandswinkel van Domino is afhankelijk van
giften en is dus steeds op zoek naar herbruikbare items.
Alle spullen die nog in goede staat verkeren, zijn zeer
welkom: baby- en kinderkledij (tot 12 jaar), schoenen,
speelgoed, pampers etc.
Heb jij thuis nog bruikbare items liggen die je wil
schenken? Breng ze naar Het Sociaal Huis, Astridlaan 103.
De spullen kun je elke werkdag komen afgeven tussen
8.30 en 11.45 u. Een afspraak maken, is niet nodig. Meld
je aan bij het onthaal.
VRIJWILLIGER WORDEN?
Domino zoekt extra vrijwilligers die zich wekelijks
kunnen engageren. Meer uitleg krijg je via
tel. 058 22 38 10 of domino@nieuwpoort.be.

DONEER OUDE MEUBELEN
AAN DE KRINGWINKEL
Het Sociaal Huis aanvaardt geen schenkingen van
elektro, meubelen of ander materiaal. De Technische
Dienst haalt dergelijke zaken ook niet meer op.
Alle herbruikbare zaken, met uitzondering van wat de
tweedehandswinkel Domino aanvaardt, breng je naar
De Kringwinkel West in Veurne. Voor te grote of zware
stukken kun je een beroep doen op de ophaalservice
van De Kringwinkel.
Meer info lees je op www.kringwinkelwest.be.

vragen rond opvoeding?
Kinderen opvoeden is een belangrijke taak, maar verloopt
niet altijd even gemakkelijk. De pedagogisch medewerkers
van OSiO (Ouders Steunen in Opvoeden) staan steeds
klaar om je – indien nodig – advies aan te reiken.
VOOR WIE?
Alle (groot-, pleeg-, plus-)ouders of professionelen die in
Nieuwpoort wonen en behoefte hebben aan iemand die
luistert, ondersteunt, informeert of adviseert. Je kunt er
terecht met een opvoedingsvraag, voor tips om de relatie
met je kind te verbeteren, informatie rond een bepaald
thema (eten, slapen, bedplassen, gedrag etc.) of gewoon
om je verhaal eens te doen.
WANNEER?
Enkel op afspraak. Neem vrijblijvend contact op met
OSiO en/of maak een gratis afspraak via tel. 057 22 62 89
of OSiO@votjeugdhulp.be.
LOCATIE
De gesprekken vinden plaats in Het Sociaal Huis,
Astridlaan 103 of online/telefonisch wegens de
coronamaatregelen.

Vragen? Hulp nodig bij de afspraak?
Contacteer onze nieuwe brugfiguur Lise Fioen via
lise.fioen@nieuwpoort.be of tel. 0498 92 92 55.
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Zet je in voor anderen. Word
vrijwilliger bij de Triangel, Minder
Mobielen Centrale, het ABC Kaffee etc.

8

de thuiszorgtoelage:
verklaring op eer
De thuiszorgtoelage van Stad Nieuwpoort is enkel voor personen die thuis
wonen. De begunstigde is volgens het reglement verplicht om schriftelijk
melding te maken van wijzigingen die invloed hebben op de uitbetaling: een
kortverblijf van langer dan een maand in een woonzorgcentrum, opnames van
langer dan een maand in een ziekenhuis of revalidatieoord, permanent verblijf in
een woonzorgcentrum al dan niet zonder wijziging van het domicilieadres etc.
Wie een toekenning van de thuiszorgpremie kreeg voor een langere periode
zal nu jaarlijks een verklaring op eer moet ondertekenen.
Het formulier wordt in de loop van januari 2022 door Het Sociaal Huis
verstuurd naar alle gerechtigden met een toekenning voor langer dan één
jaar. Bezorg het zeker vóór dinsdag 15 maart 2022 terug. Zo niet wordt de
thuiszorgtoelage (tijdelijk) geschorst.

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

KAFFEE

oefen je Nederlands
in het ABC-Kaffee
Praat je thuis geen Nederlands, maar wil je het wel
graag leren? In het gratis ABC-Kaffee kun je met
vrijwilligers je Nederlands oefenen.
Inschrijven is niet nodig. Geen opvang voor je baby?
Geen probleem, breng je kind gerust mee.
Het Sociaal Huis, Astridlaan 103
4 en 18 januari, vanaf februari elke dinsdag
14 tot 15.30 u.

Nood aan meer informatie over het ABC-Kaffee?
Neem contact op via tel. 058 22 38 10 of
hannelore.pyra@nieuwpoort.be.

kapper gezocht!
Gezinnen die het financieel moeilijker hebben, kunnen
minstens één keer per jaar met hun kinderen (tot 12 jaar)
langskomen in het kinderkapsalon van Domino.
Het Domino-team is op zoek naar een kapper die zich
vrijwillig wil engageren voor een drietal uur per maand.
Wil je meer informatie over het project en heb je interesse
om je hiervoor in te zetten? Neem vrijblijvend contact op
via domino@nieuwpoort.be of tel. 058 22 38 10.

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

recht op de
sociaalpedagogische toelage?
Heeft je kind recht op een zorgtoeslag binnen het Groeipakket en verblijft het
niet permanent in een residentiële voorziening? Kijk dan zeker eens na of je in
aanmerking komt voor de sociaalpedagogische toelage van Stad Nieuwpoort.
Deze premie bedraagt 224 euro per schooljaar en kan tussen 1 september en
30 juni van het lopende schooljaar aangevraagd worden.
Alle voorwaarden en het aanvraagformulier vind je op
www.nieuwpoort.be/sociaalpedagogische-premie. Deze webpagina geeft
ook een overzicht van alle nodige bewijsstukken.
Heb je een vraag of wens je hulp bij je aanvraag?
Neem contact op via sociaalhuis@nieuwpoort.be of tel. 058 22 38 75.
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op maat van
het kind en de jongere
Buzzy Pazz:
wijziging 50 % tussenkomst voor inwoners
De Buzzy Pazz is een abonnement waarmee kinderen en
jongeren van 6 t.e.m. 24 jaar onbeperkt met alle bussen
en trams van De Lijn kunnen reizen. Stad Nieuwpoort
voorziet voor inwoners een tussenkomst van 50 % op
de aankoopprijs. Tot nu toe kon je automatisch van deze
korting genieten. Door de privacywetgeving zijn we
verplicht de procedure vanaf februari 2022 bij te sturen.
HOE GA JE TE WERK?
Doe een aanvraag via de stedelijke website.

1
2

Op www.nieuwpoort.be/buzzypazz vul je het
aanvraagformulier in.

3

Na betaling van de factuur wordt het abonnement
op je MOBIB-kaart geactiveerd. Had je nog geen
MOBIB-kaart? Dan wordt die mee aangerekend en
per post naar je opgestuurd.

De Stad bezorgt jouw aanvraag aan De Lijn die je
een brief stuurt met een overschrijvingsformulier.
Je korting is dan meteen verrekend.

voordeelpas 2022
Dankzij de voordeelpas krijgen alle
Nieuwpoortse kinderen en jongeren
van 2,5 tot en met 25 jaar 50 % korting
bij culturele activiteiten in Centrum Ysara,
de City of Westfront.
Elk Nieuwpoorts gezin met kinderen krijgt het pasje
en een folder met meer uitleg thuis in de bus.

de gezichten achter Jeugdhuis De Sortie

een gezellige babbel met Marlies, Nathan en Jens
Wat hebben Jens De Muynck, Marlies
Dewulf en Nathan van Melkebeke
met elkaar gemeen? Ze zijn 22 jaar,
wonen al hun hele leven in Nieuwpoort
en hebben één gezamenlijke passie:
De Sortie. Samen met een groep van
enthousiaste vrijwilligers staan ze in voor
de werking van het jeugdhuis en zorgen
zij ervoor dat de Nieuwpoortse jeugd
een ‘sortietje’ kan doen.

Het aanvraagformulier is vanaf zaterdag 15 januari 2022
beschikbaar op www.nieuwpoort.be. Hou er rekening mee
dat de verwerking door De Lijn één maand kan duren.

Hoe zijn jullie betrokken geraakt bij
Jeugdhuis De Sortie?

de Triangel
zoek vrijwilligers
De Triangel biedt huiswerkbegeleiding en studie
ondersteuning bij kinderen die jonger zijn dan 12 jaar.
Voor de werking van dit stadsproject zijn wij op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers die graag met kinderen werken.
Ben je ouder dan 16 jaar en heb je een pedagogische
achtergrond? Wil je je inzetten voor de ontwikkeling van
kinderen en hen plezier geven in het leren? Neem contact
op via lise.fioen@nieuwpoort.be of tel. 0498 92 92 55.
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sportkamp krokus
Jaarlijks organiseert de Sportdienst in de
krokusvakantie een kamp op maat van jeugdige
sportievelingen. In 2022 vindt het combatkamp plaats
van maandag 28 februari t.e.m. vrijdag 4 maart.
Vind de meest recente updates via
www.nieuwpoort.be/sportkampen of contacteer de
Sportdienst.

Nathan: In de jeugdraad werd voorgesteld om een nieuw jeugdhuis op te
richten. Wij waren meteen geïnteresseerd om mee te helpen. We vonden
namelijk dat er in Nieuwpoort niet echt
iets was voor jongeren.
Jens: Iedereen was meteen enthousiast.
Samen met onze vriendengroep wilden
wij onze schouders onder het project
zetten. Er moest een plaats komen
waar jongeren tussen 16 en 25 jaar
terechtkonden.
Marlies: Iedereen is hier welkom, ook
al ben je nog geen 16 jaar. Je krijgt dan

uiteraard geen alcohol, maar je kunt hier
wel gezellig met elkaar praten.

De start van het nieuwe jeugdhuis
was wel niet eenvoudig …

Welke functies vervullen jullie binnen
het jeugdhuis?

Jens: Juist voor de eerste lockdown
waren wij bezig met de laatste voorbereidingen van de lancering.

Marlies: We hebben de taken netjes
verdeeld. Momenteel zitten we met zo’n
10 mensen in het bestuur en werken we
met een 25-tal vrijwilligers. Ikzelf hou
me bezig met de sociale media van het
jeugdhuis. Op Facebook en Instagram
posten we wekelijks berichten. Zo blijven
we in contact met elkaar.
Nathan: Ik ben verantwoordelijk voor de
bar. Elke vrijdag zijn we open en zorgen
we dat de jongeren hier iets kunnen
drinken.
Jens: Als voorzitter onderhoud ik contact
met de medewerkers van de Jeugddienst. Als we iets willen organiseren
of als we materiaal nodig hebben, dan
doen we een beroep op hen. We zijn
heel tevreden over de samenwerking
want ze begrijpen wat we willen doen en
geven ook tips waar nodig. Ook met de
jeugdraad werken we regelmatig samen.

Marlies: De openingsfuif stond gepland
op 4 april 2020. Helaas is deze niet
kunnen doorgaan.
Maar dat hield jullie niet tegen.
Wat hebben jullie intussen allemaal
georganiseerd?
Jens: Tijdens de lockdown zorgden wij
voor digitale alternatieven. Zo hebben
we een aantal keer muziek gestreamd.
Pas in de zomer van 2020 kon het
jeugdhuis echt open zijn. En dat was
een groot succes.
Marlies: We kiezen steeds voor
activiteiten die passen voor de ruime
doelgroep van 16 tot 25 jaar. Zo kan
iedereen meegenieten. We zien wel
dat jongeren nog steeds liever faceto-face afspreken en dat het digitale
contact niet voldoende is.
Nathan: Onze openingsfuif in oktober
kon op heel wat aandacht rekenen. Er
waren jongeren van 15 jaar, van 25 jaar
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en iedereen daartussen. Voor de jongste
aanwezigen was het hun eerste fuif. Voor
de ouderen was het terug herbeginnen.
Je zag dat het iedereen deugd deed
om eens van thuis weg te zijn. Daarnaast
hebben we al een quiz en barbecue
georganiseerd. Onlangs hebben we een
beginnend muziekgroepje uit Limburg
laten optreden.
Jens: Dat was een leuke ervaring voor
ons, maar ook voor de muziekgroep. Het
was voor hen de eerste keer dat ze iets
live mochten brengen. Ook het halloweenfeestje was zeker geslaagd.
Marlies: Normaal hadden we ook een
comedy night gepland maar die wordt
uitgesteld naar een latere datum. We
hopen dat onze nieuwe fuif in maart wel
kan plaatsvinden.
Waarom is een jeugdhuis zo
belangrijk?
Jens: Jongeren moeten een plek
hebben waar ze kunnen samenkomen
en zelf iets mogen organiseren. Als ze
zich ergens niet goed thuis voelen, dan
kunnen ze ook in jeugdhuis terecht,
onder vrienden.
Nathan: Het is een ontmoetingsplaats
waar jongeren nieuwe mensen kunnen
leren kennen.
Marlies: We zien dat het jeugdhuis als
ontmoetingsplek echt aanspreekt. Er
komen veel jongeren uit Nieuwpoort
en de omliggende regio op bezoek.
Ook toeristen hebben hun weg naar De
SORTIE gevonden.
Wat is voor jullie een goed jeugdhuis?
Marlies: Ik vind het belangrijk dat er
variatie is op vlak van leeftijd. Als wij
stoppen met de werking, dan moeten
we de fakkel kunnen doorgeven aan de
jongere generatie. Ook onze vrijwilligers
spelen een belangrijke rol. Zij zijn allesbepalend voor de goede sfeer.

Jeugdhuis De Sortie
Dudenhofenlaan 2C
Jeugdhuis De Sortie
de_sortie
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Nathan: Een goed jeugdhuis moet
een breed activiteitenaanbod kunnen
voorleggen. Het mogen niet alleen maar
café-avonden zijn.
Jens: We moeten zo laagdrempelig
mogelijk zijn. In het begin was het moeilijk om jongeren aan te trekken omdat ze
ons niet kenden. Sinds de fuif en het hal-

Marlies: Jongeren hebben ook nood
aan een andere omgeving, eens niet op
school of thuis.

loweenfeest ligt de drempel veel lager
omdat wij nu meer gekend zijn.
Marlies: We hebben ook twee vrij
willigers die 16 en 17 jaar zijn. Dat heeft
geholpen. Zij brengen hun vrienden op
de hoogte en verspreiden mee de naam
van De Sortie.

Jens: Ze willen een plek hebben waar ze
kunnen zijn wie ze willen zijn.
Nathan: We staan open voor veel en
daardoor zijn we juist zo toegankelijk.
Iedereen is zoals hij of zij is en wij gaan
daar geen mening over vormen.

Werken jullie met andere jeugdhuizen
samen?

Wat hopen jullie voor 2022?

Jens: We hebben meegedaan aan een
Strava-wedstrijd met het jeugdhuis
van Middelkerke Paravang. Hierbij
moesten we zoveel mogelijk kilometers verzamelen door te lopen, te
fietsen of te rolschaatsen. De Parvang
en De Voenke (jeugdhuis van Alveringem) zijn ook al langsgekomen om
ideeën uit te wisselen.

Jens: Dat we opnieuw kunnen leven
zonder beperkingen en dat het leven
terug een beetje normaal wordt.
Nathan: Hopelijk kunnen we snel evenementen organiseren zonder rekening
te houden met de maatregelen. Het is
jammer dat we nog niet het potentieel
van het jeugdhuis hebben kunnen tonen.

Marlies: Origineel stond er nog een
jeugdhuizentoer op het programma. We
gingen dan zoveel mogelijk jeugdhuizen bezoeken. Helaas is dit niet kunnen
doorgaan.

Marlies: Ik hoop dat we snel de locatie
van het nieuwe jeugdhuis kennen.
Zo kunnen we ook evenementen op
langere termijn inplannen.
Jens: Ik zou ook willen dat ons jeugdhuis wat meer geaccepteerd wordt. Dat
is nu nog niet altijd het geval en dat is
jammer.
Nathan: Sommige mensen denken dat
we alleen voor geluidsoverlast zorgen
maar niets is minder waar. We doen
ons best om iedereen zo goed mogelijk te behandelen. Als mensen vragen
of opmerkingen hebben, dan kunnen
ze ook altijd contact met ons opnemen.
Marlies: Gelukkig zijn er ook veel
mensen die positief reageren op het
jeugdhuis. Ze zijn tevreden dat er eindelijk terug iets georganiseerd wordt
voor de jeugd.

Nathan: Wij kunnen ons het best vergelijken met het jeugdhuis van Middelkerke.
Zij zijn geopend op vaste momenten
en organiseren ook diverse activiteiten.
De samenwerking met hen is dus mooi
meegenomen. Zo kunnen we ons eigen
netwerk nog uitbreiden.
Waar heeft de Nieuwpoortse jeugd
nood aan?
Nathan: Sociaal contact is heel belangrijk en dat mogen we niet vergeten.
Jongeren komen op verschillende

plaatsen samen in Nieuwpoort. Met het
jeugdhuis proberen wij hen met elkaar
in contact te brengen.
Jens: In Nieuwpoort zijn er verschillende subculturen: je hebt de skaters,
de meisjes van de Chiro, de leden van
de zwemclub etc. Het is leuk dat ze in
het jeugdhuis samenkomen ideeën uitwisselen. Ik herinner mij dat er hier ooit
iemand was die graag graffiti spoot
en dat hij graag een graffitimuur wou
in Nieuwpoort. Wij vonden dit meteen
een leuk idee. Dankzij de Jeugddienst
en jeugdraad is die muur er ook
gekomen. Mensen met ideeën kunnen
dus zeker bij ons terecht. Wij gaan altijd
zo goed mogelijk proberen te helpen.

9

Maak nieuwe vrienden.
Breng een bezoekje
aan het Jeugdhuis.
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openbare
werken
nieuwe strooiweide op
stedelijke begraafplaats
Bij de begraafplaats in de Brugse Steenweg in Nieuwpoort komt
een nieuwe strooiweide. Het wordt een rustig plekje met gazon,
bomen, zitbanken en grote staptegels waar mensen kunnen
bezinnen. Een gedenksteen wordt voorzien met naamplaatjes van
de overledenen.
De strooiweide komt op het tuingedeelte van de vroegere
conciërgewoning Brugse Steenweg. Voor dit project wordt 75.000
euro voorzien. De werken starten in het voorjaar en het einde is
voorzien in het najaar van 2022. Het bestaande strooiveld wordt
nog behouden en vanaf 2023 wordt het nieuwe strooiveld in
gebruik genomen.

nieuwe straat in Ramskapelle
Een nieuwe straat wordt aangelegd in de nieuwe woonwijk gelegen
aan de Hemmestraat t.h.v. het huisnummer 24. Deze zal ‘Steenstraat’
genoemd worden omdat de naam verwijst naar boer Steen. Hij was een
voornaam en politiek persoon in Ramskapelle.

Nieuwpoort haalt subsidies
binnen voor Westfront en
Villa Hurlebise
Stad Nieuwpoort mag voor twee toeristisch-recreatieve projecten
rekenen op subsidies van de Provincie West-Vlaanderen. Nieuwpoort
krijgt in totaal 178.650 euro aan financiële steun.

open en beter
toegankelijke Simli-duinen
Het agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid is gestart
met natuurherstelwerken in de Simli-duinen. Hierdoor moeten
de open duinbiotopen opnieuw hersteld worden. Hiervoor
wordt een deel van de bomen, vooral populieren, en struiken
verwijderd. Om de kolonisatie van duinmossen en de kieming van
kruiden mogelijk te maken, worden de strooisel- en humuslagen
afgegraven. Na die werken worden begrazingsrasters geplaatst
zodat pony’s de duinen kunnen begrazen en openhouden.
In de laagste zones worden poelen uitgegraven zodat er op
elk moment water beschikbaar is. Dankzij die poelen zijn er
uitbreidingsmogelijkheden voor onder andere de rugstreeppad,
een bedreigde amfibiesoort. Ook libellen en waterjuffers zullen
profiteren van de poelen.
Natuur en Bos voorziet ook een aantal wandellussen en een
centraal gelegen uitkijkplatform op een hoge duin. Aan de kant
van de woonwijk wordt een struinzone ingericht, waar je vrij mag
rondlopen.
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GROOTSCHALIGE HERORIËNTERING VOOR WESTFRONT
Het nieuwe concept omvat een creatieve installatie met
hoge belevingswaarde en een update van de bestaande
tentoonstellingsruimtes. Een uitgekiend scenario leidt bezoekers langs
het indrukwekkende parcours van Nieuwpoort doorheen tijd en ruimte.
Daarvoor wordt het scherm in de centrale rotonde uitgebreid tot een
360°-exemplaar, een all-in beleving.
Westfront moet ook een canvas zijn voor het brede spectrum van kunst
en cultuur. Daarnaast krijgt de permanente expo over de Groote Oorlog
en de onderwaterzetting een update want deze belangrijke historische
passage moet blijvend gedeeld worden.
ICONISCHE KUSTVILLA WORDT HUIS VOOR TOERISME
Op termijn verhuist het toeristisch infokantoor van het Hendrikaplein naar
Villa Hurlebise. Dit onthaalcentrum wordt een open Huis voor Toerisme
dat niet alleen zal informeren maar ook zal inspireren.
Bezoekers vinden er een onthaal met flexibele infobalie en shop
voor toeristische producten. Blikvanger op het gelijkvloers is de
inspiratieruimte. Je krijgt hier met audiovisuele technieken en interactieve
modules tips voor een veelzijdig bezoek op maat.
Op de eerste verdieping wordt het authentieke salon ingericht als
polyvalente ruimte. Dit kan de startplaats zijn voor gidsbeurten, een
kamer voor mini-tentoonstellingen of een conferentiezaal.
Het geschiedkundige aspect van Villa Hurlebise zal ook duidelijk aan bod
komen. Via storytelling keren bezoekers aan Villa Hurlebise terug naar
de periode van de familie Claessens, de oorspronkelijke aristocratische
bewoners.
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verwarmen op hout? hoe kan
het goedkoper én gezonder?

wonen
provinciale huurgarantieverzekering
De Provincie West-Vlaanderen startte onlangs met het aanbieden van een
Provinciale huurgarantieverzekering. Wie een woning wil verhuren aan
eenoudergezinnen, kan hiervoor in aanmerking komen. De verzekering biedt
bescherming tegen huurachterstal of huurschade, voorziet in rechtsbijstand en
wordt gratis aangeboden aan de verhuurder voor maximaal 3 jaar.
Er zijn voorwaarden voor zowel verhuurder als huurder. Zo moet het gaan om nieuwe
huurcontracten van minimaal 3 jaar, moet de huurprijs schappelijk zijn en komen enkel
eenoudergezinnen met een inkomen tussen bepaalde grenzen in aanmerking.

Houtverbranding in Vlaanderen is een grote bron van
fijn stof. Daarnaast brengt het ook sterke hinder en
gezondheidsrisico’s met zich mee voor de omgeving, je
buren, jezelf en je gezin.

Stook enkel met voldoende droog hout. Zo krijg je een
hoger rendement, is je vuur gemakkelijker aan te maken en
krijg je minder rook en ongezonde stoffen in de lucht. Ook
je risico op schoorsteenbrand vermindert.

Respecteer bij houtverbranding zeker volgende
aandachtspunten:

HET STOKEN ZELF
Maak je vuur slim aan, dan moet je veel minder brandhout
gebruiken. Denk op voorhand hoe lang je wil dat je vuur
brandt: voeg liever minder brandhout toe dan het vuur te
moeten smoren. Een smeulend vuur geeft CO en meer rook!

TOESTEL
Vlaanderen telt nog heel wat oudere houtkachels en open
haarden. Deze zijn inefficiënt, vrij duur en ongezond. Heb je
zelf nog zo’n toestel? Overweeg dan de aanschaf van een
nieuwer, efficiënter model. Of kies voor een gemakkelijkere
en minder vervuilende energiebron.
Kun je niet meteen overschakelen op een ander soort
verwarming? Zorg dan voor een zo goed mogelijk
verbrandingsproces. Belangrijk hierbij is de juiste keuze bij
aankoop en plaatsing van je toestel, goed onderhoud en
gebruik van je installatie. Vergeet ook niet dat hoe beter je
woning geïsoleerd is, hoe minder extra verwarming nodig is.

Afhankelijk van je type toestel zul je ook je woning
mogelijks meer moeten ventileren tijdens het stoken.
HOU REKENING MET DE WEERSOMSTANDIGHEDEN
Bij mist en windstil weer vermindert de trek in je
schoorsteen. De rook blijft hangen rond je woning en kan
geur- en rookhinder bij je buren veroorzaken. Ook vergroot
je het risico op CO-vergiftiging in je eigen woning.

BRANDSTOF
Je kunt zelf brandhout verwerken vanaf de boom of het
kant-en-klaar kopen. Kies enkel voor droog stukhout en
onbehandeld houtafval. Vermijd houtmateriaal waarvan je
niet zeker weet of het niet behandeld is.

Meer info lees je op
www.stookslim.be.

Ben je een eenoudergezin of verhuurder die wil verhuren aan een eenoudergezin?
Neem een kijkje op www.west-vlaanderen.be/huurgarantieverzekering voor alle
informatie en voorwaarden. Voor alle informatie en vragen kun je terecht bij de
stedelijke Dienst Wonen.

belang van huisnummers
Elk gebouw moet voorzien zijn van een huisnummer. Niet alleen gezinswoningen
maar ook gebouwen voor administratief, commercieel of industrieel gebruik.
Het vaststellen en wijzigen van de nummering van huizen en gebouwen is een
bevoegdheid van de Stad.
AANVRAGEN VAN EEN HUISNUMMER
Bij nieuwbouw vraag je een nieuw huisnummer aan voor elke nieuwe woning.
Bij een verbouwing van een bestaande woning met één huisnummer naar meer
woongelegenheden moet je verschillende huisnummers aanvragen.
Als je eigenaar bent van het gebouw, dan moet je zelf het toegekende nummer
aanbrengen op een plaats die goed zichtbaar is vanaf de openbare weg.
IS JOUW HUISNUMMER GOED ZICHTBAAR?
Een duidelijk zichtbaar en correct aangebracht huisnummer is belangrijk. Het zorgt
ervoor dat postbodes, taxichauffeurs maar vooral ook hulpdiensten vlot een huis
kunnen terugvinden.
Heb je (nog) geen huisnummerplaatje aangebracht of is het bestaande plaatje
onleesbaar geworden? Dan kun je de Stad vragen een nieuw exemplaar aan te
brengen.

Wil je een nieuw huisnummerplaatje? Neem contact op
met Dienst Preventie via preventie@nieuwpoort.be.
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neem
deel aan de
Energiefit-sessies
energie-fit-sessies!
Heb je binnenkort bouw- of verbouw-

Ventilatie
Online

plannen en wil je tips en tricks weten om

Warm water

Dat kan met de GRATIS Energiefit-sessies!

Warm water

i.s.m. Fluvius binnenkort deze sessies.

Warmtepompen

Heb jij binnenkort bouw- of verbouwplannen
grondiger
te BENOveren?
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.
Energiehuis DVV Westhoek organiseert
Fluvius binnenkort deze sessies.

Woesten
Online

Poperinge

Warmtepompen

11/01/2022

start om 20u00

13/01/2022

start om 20u00

10/02/2022

start om 20u00

16/02/2022

start om 20u00

09/03/2022

Online

start om 20u00

Ventilatie

22/03/2022

Diksmuide

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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aankoop- en vervolgpremie
jonge gezinnen

bestel een klimaatboom in de
strijd tegen klimaatverandering

Met behulp van een aankoop- en vervolgpremie wil de Stad het
jonge mensen mogelijk maken om een betaalbare eerste woning of
bouwgrond te verwerven in Nieuwpoort.

De Stad biedt ook in het nieuwe jaar gratis klimaatbomen aan.
Iedereen met een tuin in Nieuwpoort kan één krijgen. Het gaat
om kleine, middelgrote en grote bomen die bestand zijn tegen de
weersomstandigheden van de toekomst.

Deze intentie kadert in ons meerjarenplan 2020-2025 dat met
betrekking tot ‘wonen’ volgende doelstelling heeft:

In de lijst staan inheemse bomen, cultivars en uitheemse bomen
volgens grootte. Reserveer een boom die past in jouw tuin:

“De stad Nieuwpoort wenst leefbaar en levendig te zijn, aantrekkelijk
voor jonge gezinnen om zich er te vestigen. Door in te zetten op deze
doelgroep kan de Stad de maatschappelijke en economische dynamiek
garanderen.”

• Voor kleine stadstuinen of voortuinen: witte moerbei, Amerikaans
krentenboompje of sierappel;
• Voor middelgrote tuinen: Japanse schijniep of zomereik;
• Voor grote tuinen: honingboom, amberboom of schietwilg.

De aankooptoelage bedraagt standaard 10.000 euro. De vervolgpremie
bedraagt 50 % van het aandeel van het stadsbestuur in de onroerende
voorheffing. Deze vervolgpremie wordt gedurende 5 opeenvolgende
jaren uitbetaald.

Per adres in Nieuwpoort mag slechts één gratis klimaatboom besteld
worden. Voorwaarde is uiteraard dat deze daarna aangeplant wordt in
een tuin op het grondgebied van Nieuwpoort.
Bestellen gebeurt via www.nieuwpoort.be/klimaatbomen. Lukt dit niet
online? Neem contact op via tel. 0498 92 92 96 om jouw bestelling in
orde te brengen. De uiterste deadline is 28 februari 2022. De kosteloze
aanplanting door de Groendienst zal gebeuren tussen 1 en 31 maart 2022.

Alle details en de aanvraagmodaliteiten vind je
op www.nieuwpoort.be/aankooppremie-jonge-gezinnen.

bronophaling asbest

Meer specifieke details over de klimaatbomen
lees je op www.nieuwpoort.be/klimaatbomen.

Vanaf zaterdag 1 januari 2022 voorziet afvalintercommunale
IVVO de mogelijkheid om asbest aan huis op te halen. Er zijn drie
mogelijkheden:

groene dromen worden waar!
Word één met
de natuur. Ga
op stap in het
natuurreservaat
De IJzermonding,
provinciedomein
De Koolhofput
of maak een
wandeling op het
strand.
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Inhoud | 13 platen of ± 30 m² per plaatzak.
Kostprijs | 30 euro per zak. Max. 6 zakken per adres.

Zit je met een groen idee voor jouw buurt? Laat je begeleiden door het
Landschapsfonds Westhoek! Dien je idee in via www.rlwesthoek.be/
landschapsfonds. Op de website vind je ook eerdere projecten.
Alle groene initiatieven zijn mogelijk: een bosje of boomgaard bij jou in
de buurt aanplanten, een buurttuin uitbreiden, wat speelnatuur of een
vlindertuin om de hoek aanleggen, een betonstrook omtoveren tot een
gezellig groen ontmoetingsplekje etc.
Het Regionaal Landschap Westhoek geeft tips om je initiatief te
verfijnen en leert je tijdens een workshop hoe je efficiënt een
crowdfundingscampagne opzet. Slaag jij erin om de helft van
je doelbedrag (tussen € 1.000 en € 10.000) te verzamelen via
crowdfunding, dan past het Landschapsfonds Westhoek er zomaar de
andere helft bij!

Meer info? Contacteer het Regionaal Landschap Westhoek via
nele.saint-germain@rlwesthoek.be of tel. 0495 35 13 77.
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PLAATZAK VOOR HECHTGEBONDEN ASBESTPLATEN

KUUBZAK VOOR KLEINERE STUKKEN HECHTGEBONDEN ASBEST

Particulieren, verenigingen en openbare
besturen kunnen een aanvraag indienen
op voorwaarde dat het afvalt afkomstig
is van een gebouw waarvan je eigenaar
bent en dit gelegen is binnen het IVVOwerkingsgebied.
Je aanvraag voor ophaling gebeurt via
het bestelformulier op www.ivvo.be.
Jouw aanvraag wordt nagezien door
IVVO. Zij nemen contact met je op.

Inhoud | Max. 30 m² asbestafval (dakleien, schouwbuizen, tegels,
bloembakken etc.) per zak.
Kostprijs | 30 euro per zak. Max 6 zakken per adres.
CONTAINER VOOR GROTE HOEVEELHEDEN
HECHTGEBONDEN ASBEST
Inhoud | 130 golfplaten of ± 300 m² per container.
Kostprijs | 170 euro per container. Max 2 containers per adres.
De kostprijs omvat het transport, de afvalverwerking en twee
pakketten met persoonlijke beschermingsmiddelen. Afbraakwerken en
dakvernieuwingen zijn niet voorzien binnen dit project.

Ook kmo’s komen in aanmerking voor
dit project, tenzij ze kans maken op een
voor hen voordeligere subsidie. Voor
land- en tuinbouwers heeft OVAM een
ander, voordeliger asbestprotocol:
www.ovam.be/land-en-tuinbouwers.
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10 jaar samenwerking
tussen de visveilingen
Tien jaar geleden ging de samenwerking tussen de Nieuwpoortse
visveiling en die in Oostende en Zeebrugge van start.
De samenwerkingsovereenkomst betrof in eerste instantie de aankoop
van een nieuw verkoopsysteem. Dit systeem moest toelaten dat in elke
Belgische visveiling vis gekocht kon worden van andere Belgische
visveilingen. Voordien moest iedere koper immers een aparte procedure
doorlopen om vis aan te kopen. Dat zorgde voor heel wat administratie
en bijhorende kosten.
Na de aankoop van een modern verkoopsysteem werd in februari 2014
de cvba VVV (Vereniging Vlaamse Visveilingen) opgericht. Zij hebben
volgende doelen voor ogen:
• bevorderen van innovatieve ontwikkelingen binnen de sector;
• promoten van projecten die bijdragen tot een duurzame visserij;
• betrouwbare dienstverlening voor aanvoerders en kopers.
Deze vereniging laat ook toe dat er met één stem gesproken wordt vanuit
de veilingen.
De samenwerkingsovereenkomst tussen de verschillende visveilingen
loont. Er werden de afgelopen jaren al heel wat mooie projecten
gerealiseerd:

lokale
economie

subsidie omvorming
woongelegenheden naar
handelspand
Wie in de commerciële straten van Nieuwpoort-Stad een
woongelegenheid wil omvormen naar een handelszaak kan, onder
bepaalde voorwaarden, een subsidie aanvragen aan Stad Nieuwpoort.
Deze kun je nalezen in het subsidiereglement op
www.nieuwpoort.be. De subsidie bedraagt maximaal 12.000 euro en
wordt in verschillende schijven uitbetaald.

Nieuwpoortse restaurants
scoren bij Gault&Millau
Naar jaarlijkse gewoonte werd de nieuwste editie van de Gault&Millau
Gids voorgesteld. Uiteraard kregen ook heel wat Nieuwpoortse
restaurants een vermelding in de bekende gids. Zo behaalden volgende
restaurants mooie scores: M Bistro, Wasserette, Au Bistro, Ristorante Da
Claudio, Flavie’s Tafel, Botticelli en La Muse. Ook chocolatier Pralifino
kreeg een plaatsje.

•
•
•
•

een doorgedreven harmonisatie van de kopertarieven;
de implementatie van nieuwe verkooptechnieken;
visopslagfaciliteiten voor reders;
project rond traceerbare en ergonomische viskisten.

hengelvergunning op
het Westerstaketsel
Vanaf 1 april 2022 is een vergunning op het Westerstaketsel verplicht om
te kunnen hengelen. Vanaf 3 januari 2022 kun je deze vergunning gratis
aanvragen via www.nieuwpoort.be/vergunningwesterstaketsel. Deze
wordt uitgereikt voor 1 jaar.
Na de verwerking van jouw aanvraag kun je deze vergunning ophalen
in de burelen van de stedelijke Vismijn en dit op weekdagen tussen
9 en 12 u. Of je kunt deze opgestuurd krijgen na het betalen van een
administratieve kost van 15 euro.

meer info via
be.gaultmillau.com.

11
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Koop nog meer lokaal! Onze
ondernemers ontvangen je
met open armen.
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Centrum Ysara
en City
LIVING ROOTS – LIVING HERO: PAUL MCCARTNEY
za 19 februari | Centrum Ysara 20 u.
Topmusici uit de Vlaamse pop- & rock-scene brengen met
veel liefde songs van Sir Paul McCartney. Er wordt geplukt
uit zijn solowerk, het Beatles/Wings-oeuvre en composities
die McCartney voor anderen schreef. Denk aan pareltjes
als Blackbird, Yesterday, Live and Let Die uit de James
Bond-soundtrack of zijn recente hit Four Five Seconds met
Rihanna.

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.
Hier krijg je de voorstellingen in januari en februari 2022
voorgeschoteld. Het volledige programma ontdek je op
www.cultuurnieuwpoort.be.
Tijdens Donderdag Filmdag en Cinema City staat telkens om
14 en 20 u. ook een boeiend filmprogramma voor je klaar. Alle
films ontdek je in de agenda achteraan in dit magazine.

PIV HUVLUV – DE ALLEREERSTE KEER (8+)
za 26 februari | City 19.30 u
Net-nog-geen-tieners beleven Piv Huvluv’s groei naar
zelfstandigheid: de mislukkingen, de onverwachte
wendingen, de gênante situaties, de overwinningen, de
trauma’s … Ze passeren allemaal de revue en wekken of
herkenning of verlangen op, naar die eigen allereerste keer.
Hij heeft het over zijn eerste boek, het eerste optreden met
de kleuterklas, de eerste nieuwjaarsbrief, de eerste keer
alleen thuis, voor de eerste keer boodschappen mogen
doen, de eerste spreekbeurt, het eerste liefje en nog zoveel
meer. Een grappige voorstelling voor zelfstandige kinderen
en hun ouders.

THOMAS JANSSENS, GEERT VAN RAMPELBERG,
CLARA CLEYMANS, LOIS BROCHEZ, MIEKE DE GROOTTE
EN DAHLIA PESSEMIERS-BENAMAR DE REUZENDODER VAN ERNEST HEMINGWAY
vr 28 januari | Centrum Ysara 20 u.
Overal ter wereld stond Ernest Hemingway,
Nobelprijswinnaar en schrijver van The Sun Also Rises en The
Old Man and the Sea, bekend om zijn hoge alcoholtolerantie.
Slechts twee voorwaarden had hij ten opzichte van zijn
vuurwater: nooit onder het schrijven en bij voorkeur post
meridiem. Maar waarom zo excessief? Waarom leek hij
zichzelf te willen verwoesten?
In De Reuzendoder van Ernest Hemingway wordt de kroniek
van zijn morbide verslaving verteld door de belangrijkste
getuigen: Hemingway’s vrouwen.

DE BONANZAS – A TRIBUTE TO THE SIXTIES
za 05 februari | Centrum Ysara 14.30 u.
De Bonanzas bezorgen je een middag vol muzikaal plezier.
Verwacht je aan popklassiekers uit de jaren '60 zoals ze
vandaag moeten klinken: soms ingetogen en intiem, soms
uitbundig en enthousiast maar steeds met volle overgave en
met respect voor het origineel. Een weloverwogen selectie
van nummers die de hitlijsten van de jaren ‘60 sierden, wordt
veelvuldig uitgebreid en verfijnd. Elke noot die je hoort,
is echt gespeeld. Geen bandopnames, computertrucs of
playback maar alles live.
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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

Bij deze voorstelling hoort een gratis inleiding die start om 19.30 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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Lees elke maand een nieuw
boek! In de stedelijke bibliotheek
helpen ze je in de zoektocht naar
een goed boek.

beleven

In de eerste week van het nieuwe jaar houden we nog even
vast aan de gezellige sfeer van ‘Winters Nieuwpoort’. Het is
meteen onze eerste tip voor een goede start van 2022. Eens
ons winterevenement erop zit, hebben we nog heel wat leuke
tips klaarstaan voor een gevarieerd voorjaar in Nieuwpoort.

1

nog even
wat winterpret

MAANDAG 03 JANUARI
T.E.M. WOENSDAG 02 FEBRUARI
WE ARE WATER

WINTERS NIEUWPOORT

Voor het project We are water gingen verschillende
kunstenaars op zoek naar het persoonlijk karakter van
de IJzer- en Handzamevallei en haar bewoners. Ook
Nieuwpoort was er de voorbije twee jaar nauw bij
betrokken.

In Nieuwpoort-Bad is er de gezellige Winter Chalet met
de authentieke carrousel in de Lombardsijdestraat, vlakbij
de schildpad. Aan de Sint-Bernarduskerk is het dolle pret
met de grootse Winter Slide: zicht op zee, muts op, sleetje
onder de poep en … glijden maar!
Het programma van Winters Nieuwpoort omvat verder nog
twee wandelparcours langs de vele winterse decoraties in
het straatbeeld. Er is één lus in Nieuwpoort-Stad en één in
Nieuwpoort-Bad. Waarom de beide niet combineren tot de
Winterwandeling XL?
Winters Nieuwpoort loopt nog tot en met zondag 9 januari
2022. Het volledige programma (incl. openingsuren en
tarieven) lees je in het speciale Beleef-pocket van Winters
Nieuwpoort en op www.wintersnieuwpoort.be.

2

verhalen voor
klein en groot

DONDERDAG 06 JANUARI
VERTELUURTJE GUDRUN TAHON
Speciaal voor kinderen van drie tot acht jaar houdt Gudrun
Tahon een verteluurtje. Ook (groot)ouders zijn van harte
welkom. Tahon komt vertellen uit haar boek Ik ben ik met als
thema ‘iedereen is anders, maar hoort er toch bij’.
Gudrun Tahon werkt als logopediste in het buitengewoon
onderwijs. Daarnaast is ze auteur en illustrator.
14 tot 15 u.
Gratis | Inschrijven via bibadmin@nieuwpoort.be,
tel. 058 22 30 40 of aan de balie van de bibliotheek.
Stedelijke bibliotheek, Kokstraat 18A
Max. 15 kinderen per sessie.
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3

kunstzinnige
expo in de bib

T.E.M. ZONDAG 09 JANUARI

In Nieuwpoort-Stad kun je terecht op het feeërieke Winter
Village op het Marktplein. Waag je er aan het uitdagend
ijspad of geniet van een lekker aperitief en gebak op het
winterterras bij de Stadshalle.
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De gelijknamige expo We are water toont nu het resultaat
van deze zoektocht, die plaatsvond in het kader van het
programma Waterlanders. Je kunt er onder andere Isara,
Songs of the valley bekijken. Deze film geeft een poëtisch
kijk op de IJzer.
Stedelijke bibliotheek, Kokstraat 18A
Tijdens de openingsuren van de bib.
Gratis

4

lees digitaal
via de bibliotheek

Lees een e-boek uit een collectie van meer dan 6.000 titels
op je eigen toestel. Handig! Geen boetes, geen zorgen: een
boek verdwijnt na de uitleentermijn vanzelf van je toestel.
Meer weten? Neem contact op met de bibliotheek of surf
naar www.nieuwpoort.be/e-boeken-op-uw-eigen-toestel.
EN ER IS NOG MEER …
Je kunt openstaande bedragen aan de bibliotheek betalen
via Mijn bibliotheek. Daardoor kun je boeken online
verlengen als je nog openstaande bedragen hebt.
HOE BETAAL JE ONLINE?
1. Meld je aan met je profiel op Mijn Bibliotheek.
2. Klik op 'openstaande bedragen' en krijg een overzicht
van jouw openstaande kosten.
3. Klik op ‘betaal nu’. Je komt in je vertrouwde
bankomgeving terecht waar je kunt afrekenen.
LIDMAATSCHAP VERNIEUWEN?
Neem contact op met de bib om je opnieuw in te schrijven.
In je account zie je het te betalen lidgeld. Dit bedrag kun je
in de bib of online betalen.
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5

7

toon je artistieke
werk(plek)

Atelier in Beeld is een open atelierweekend voor beeldende
kunstenaars over heel Vlaanderen. Het evenement vindt
plaats van 13 t.e.m. 15 mei 2022. Iedereen die een link heeft
met een atelier voor beeldende kunst kan deelnemen.

ZATERDAG 26 FEBRUARI

Ateliers kunnen zich inschrijven op www.atelierinbeeld.be
van dinsdag 1 februari tot en met maandag 7 maart 2022.

Na een succesvolle eerste editie in 2019, mag Nieuwpoort
zich opmaken voor een verrassend vervolg op de
Nieuwpoort Trail.

ATELIERS GEZOCHT!

Onder de noemer Nieuwpoort Light Trail wordt het
sportevenement dit jaar georganiseerd als avondloop.
Deelnemers volgen hierbij een mooi uitgestippeld parcours
doorheen de binnenstad langs tal van verlichte gebouwen.

NIEUWPOORT LIGHT TRAIL

Sommige kunstenaars werken in een grote loods, een
leegstaand pand of in een afzonderlijke kamer in huis. Alles
kan, zolang het jouw vaste werkruimte is waar je de sporen
van het maakproces laat zien.

Warm je alvast op voor een tocht langs bekende en minder
bekende Nieuwpoortse plekken. Lopers maken ook
passages doorheen opmerkelijke gebouwen in onze stad.
Onderweg word je verrast door tal van leuke animaties
langsheen het parcours.

Een tentoonstelling in een aparte ruimte organiseren of een
locatie (die niet je werkplek is) speciaal voor dit evenement
als atelier inrichten, kan niet.
CORONAVEILIG KUNST ONTDEKKEN

Bij aankomst wordt je prestatie beloond met een
Nieuwpoort Light Trail-souvenir.

Bezoekers zijn welkom in de ateliers, maar corona niet.
Daarom zullen alle deelnemende ateliers worden begeleid
om van hun werkruimte een veilige plek te maken.

6

Voor meer info en de meest recente updates over de 		
Nieuwpoort Light Trail volg je de officiële communicatieen promotiekanalen van Stad Nieuwpoort.
€ 8 (volwassenen) of € 4 (kinderen tot 13 jaar)

educatief
natuurplezier

8

ZATERDAG 19 FEBRUARI
SNOEILES FRUITBOMEN

Voormiddag
Kinderboerderij De Lenspolder, Elf-Juliwijk 6A
€ 4 (Velt-leden) of € 5 (niet-Velt-Leden) | Inschrijven via
tel. 0486 96 94 72 of erika.blomme14@scarlet.be.

DINSDAG
De lessen op dinsdag vinden plaats in de stedelijke
sportzaal, telkens van 10.30 tot 11.30 u.
Reeks 1 | 11 januari t.e.m. 8 maart (niet op 1 maart)
Reeks 2 | 15 maart t.e.m. 24 mei (niet op 5 en 12 april en 10 mei)

Leer iets nieuws
en volg een
cursus!

WOENSDAG
De lessen op woensdag vinden plaats in het jeugdcentrum,
telkens van 19.30 tot 20.30 u.
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fit het nieuwe
jaar in

De Sportdienst organiseert in het voorjaar van 2022 een
cursus yoga. 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 je
eigen matje mee.

Op Kinderboerderij De Lenspolder wordt een les ingericht
waarbij je leert hoe je op correcte wijze fruitbomen moet
snoeien. De cursus wordt georganiseerd in samenwerking
met Velt Westkust-Veurne.

13

gezellige
avondloop

Sporten, sporten én sporten.
Ontdek het boeiende
sportaanbod van de Stad.

Reeks 1 | 12 januari t.e.m. 9 maart (niet op 2 maart)
Reeks 2 | 16 maart t.e.m. 25 mei (niet op 6 en 13 april en 11 mei)
€ 6 per les of € 40 per reeks van 8 lessen | Inschrijven vanaf
maandag 3 januari via www.nieuwpoort.be/cursus-yoga.
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Neem wat meer de fiets
en ga op verkenning
op het nieuwe MTBparcours.

9

15

11

uitdagende
mountainbikeroutes

Samen met Sport Vlaanderen en Westtoer maakten de
kustgemeenten werk van een uitgebreid en kwalitatief
kustmountainbikenetwerk. Het traject loopt van De Panne
tot Knokke-Heist en is goed voor 425 km aaneengesloten
mountainbikeplezier aan zee.

In het voorjaar staan weer heel wat lessenreeksen 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.

Sport Vlaanderen lanceert ook een nieuwe Westkustmarathonroute van 107 km. Met aparte bewegwijzering
worden de vier bestaande routes in De Panne, Koksijde,
Nieuwpoort en Middelkerke met elkaar verweven tot één
ultralange mountainbikelus.

STIJLVERBETERING CRAWL
BEGINNERS
10 januari t.e.m. 9 mei 2022,
telkens op maandag van 18.45 tot 20 u.
€ 70 (incl. toegang zwembad en verzekering)

Beide mountainbikeparcours zijn uniek in onze contreien,
perfect op maat voor sportievelingen die extra uitdaging
zoeken. Meer info op www.nieuwpoort.be/mountainbike.

10

GEVORDERDEN
13 januari t.e.m. 24 februari 2022,
telkens op donderdag van 18.45 tot 20 u.
€ 50 (incl. toegang zwembad en verzekering)

wandelen à volonté:
10.000 stappen

LEREN ZWEMMEN VOOR VOLWASSENEN EN SENIOREN
Volwassenen en senioren kunnen in het stedelijk zwembad
een basiscursus zwemmen volgen. Wees er snel bij, de
plaatsen zijn beperkt!

Een eenvoudige manier om dag in dag uit meer te
bewegen is meer stappen zetten. Iedere dag 10.000
stappen is gezond en slim.

12 januari t.e.m. 4 mei 2022,
telkens op woensdag van 10.30 tot 11.15 u.
€ 70 (incl. toegang zwembad en verzekering)

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.

FLOATFIT®

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.

Bij floatfit wordt lesgegeven op een drijvende mat, de
aquabase. Op deze mat voer je oefeningen uit terwijl je je
balans probeert te behouden.
Aan de zevendelige lessenreeks kunnen maximum 8
personen deelnemen.

De Sportdienst werkte ook tien wandelingen voor jou uit.
Begin en einde van elk traject 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.

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).

Kies alvast jouw ‘10.000 stappen’-parcours:
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waterpret in
het zwembad

AQUAPOLE

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

Aquapole is een sportactiviteit waarbij deelnemers
paaldansen in het water. Aan de zevendelige lessenreeks is
plaats voor maximum 7 personen.

16

Elke maandag van 10 januari t.e.m. maandag 21 februari
De eerste reeks traint van 19.50 tot 20.20 u.
De tweede reeks is tussen 20.25 en 20.55 u.
€ 75 euro (incl. toegang zwembad en verzekering).

Ontdek je eigen stad. Haal een
stadspan bij dienst Toerisme
of waag je aan de 10.000
stappen-challenge.
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Kamagurka in
Westfront

De tentoonstelling Kamafront in bezoekerscentrum
Westfront geeft een inkijk in Kamagurka’s leefwereld als
geboren Nieuwpoortenaar, maar evenzeer als veelzijdig
kunstenaar en performer.
Met 65 nieuwe werken en reportages – gebaseerd op 65
verrassende ontmoetingen in Nieuwpoort – reflecteert hij
op zijn herinneringen aan het Nieuwpoort uit zijn kindertijd
en nieuwe belevenissen van vandaag.
Kamafront loopt van 16 oktober 2021 tot 1 mei 2022 in
bezoekerscentrum Westfront, Kustweg 2.
Meer info lees je op www.kamafront.be.
KAMAFRONT FOR KIDS
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. 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.
Na afloop van de tentoonstelling kiest Kamagurka zijn
favoriete tekeningen en krijgen de deelnemende kids een
leuk KamaKADO.

MIEKE DE JONGHE

Wie ooit Kinderboerderij De Lenspolder heeft
bezocht, heeft wellicht de twee mooie ezels
Jerommeke en Greetje zien grazen in de weide.
Deze twee dieren zijn de oogappels van Mieke De
Jonghe, vrijwilligster op de Kinderboerderij. Het
onafscheidelijke ezelduo is bijzonder populair.
Mieke is bijna dagelijks, weer of geen weer, het hele
jaar door present om haar twee ezels te v erzorgen.
Het vele en soms vuile werk wordt vaak onderschat maar onze ezelmadam doet het met hart
en ziel! Mieke heeft trouwens een eigen website
waar je heel wat nuttige informatie vindt over ezels:
www.ezelvriendelijk.be.
Kamagurka is een generatiegenoot van jou.
Ben je fan van zijn werk?
Kama was uiteraard geen onbekende en ik heb
steeds erg genoten van zijn vele revolutionaire
televisieprogramma’s, tekeningen en strips. Zijn
vaak absurde humor kan ik wel smaken en ik
beschouw Kama dan ook als een grote kunstenaar.
Hij is bovendien een boeiend mens en hij was heel
erg geïnteresseerd in het werk dat ik hier verricht
op de Kinderboerderij.
Mieke, jij gaat bij velen door het leven als ‘de
Ezelmadam’.
Enkele kinderen die een kijkje kwamen nemen
op de boerderij noemden mij ‘de Ezelmama’.
Dit werd al vlug ‘Ezelmadam’, een naam die
perfect bij mij past.

Westfront Nieuwpoort
Kustweg 2
tel. 058 23 07 33
info@westfrontnieuwpoort.be
www.nieuwpoort.be/westfrontnieuwpoort
Westfront
westfrontnieuwpoort
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Toen ik tien jaar geleden op de Kinderboerderij
startte, had ik geen enkele ervaring met ezels.
Hier heb ik ontdekt hoe fascinerend het is om
met deze slimme dieren te werken. Onze twee
ezels zijn beide perfect gesocialiseerd en erg
geliefd! Jerommeke kwam als eenjarige hengst
hier terecht en was quasi onhandelbaar. Stap
voor stap heb ik met hem leren omgaan en
ondertussen hebben we een hechte band met
elkaar.

Een ezel is ook een koppig beest. Hij wil werken,
maar dan moet je hem wel belonen. Jerommeke
en Greetje hebben altijd en overal hun eigen
plaatsje op de boerderij en daar mogen we geen
verandering in brengen want dan is het gegarandeerd ruzie … Ezels houden immers van stabiliteit
en structuur. Veel mensen kunnen daar een voorbeeld aan nemen!
Tijdens de zomermaanden geef je regelmatig
‘ezelshows’. Wat krijgen de toeschouwers dan
te zien?
In het begin was het even aftasten en zoeken wat
de dieren kunnen en wat ze graag doen. Het is
immers geen dressuur maar we spelen en werken
graag samen. Zo stappen ze door een hoepel,
spelen ze piano en kunnen ze schilderen. Beide
dieren werken steeds enthousiast mee en de ezelshow lokt telkens veel volk naar de boerderij.
Enkele jaren geleden gaven we een show voor de
vluchtelingen die in het kamp van Lombardsijde
verbleven. Deze mensen, waaronder veel gezinnen
met kinderen, hebben enorm genoten van de
ezelshow en toonden zich allemaal enorm dankbaar. Ook voor mij was het een zeer emotionele
ervaring en één van de mooiste momenten op de
Kinderboerderij.
Ezels hebben vaak een heilzame invloed op
het gedrag van mensen met een mentale
beperking.
Ezels zijn bijzonder intelligent en voelen daardoor al snel problemen aan bij mensen en kinderen met een mentale beperking. Voor deze
groep mensen is het omgaan met ezels vaak een
uitlaatklep. Ook kinderen die de Kinderboerderij
bezoeken zijn dol op Jerommeke en Greetje.
Tijdens de verzorging van de ezels geef ik altijd
flink wat uitleg aan de kinderen. Zo ontdekken
ze de minder leuke kantjes van de verzorging
zoals mest opruimen maar ook dat hoort er nu
eenmaal bij!
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MIREILLE VANDERSTEENE

Mireille Vandersteene is een succesvolle en
gedreven onderneemster. Samen met haar

zonen runt ze 'Het Huis van de Kapper'.

het dan vooral over kankerpatiënten die hun haar
verliezen als gevolg van de medische behandeling
die ze krijgen.

Kamagurka is ook voor jou wellicht geen
onbekende. Hou je van zijn werk?

Toen mijn moeder in 2014 stierf, had haar overlijden een enorme impact op mij. Ze was immers
enorm positief ingesteld en een bijzonder sterke
en knappe vrouw.

Absoluut, want ik ben een echte Kamafan! Vroeger
heb ik heel wat stand-up optredens bijgewoond
en het was telkens genieten. Ik koester trouwens
een grote bewondering voor Kama, zijn werk en
zijn optredens. Kamafront in Westfront vind ik een
bijzonder geslaagd initiatief en de vele originele
tekeningen vielen bij mij bijzonder in de smaak!
Als rasechte Nieuwpoortenaar ken ik de familie
Zeebroek trouwens goed. Luc Zeebroek alias
Kamagurka heeft als kind zelfs verschillende
jaren een beetje verderop in onze straat, de
Oostendestraat, gewoond.
Hoe verliep het gesprek tussen jou en Kama?
Ons gesprek was bijzonder aangenaam en
Kama en ik zaten onmiddellijk op dezelfde golflengte. Het voelde aan alsof ik met een goede
vriend aan het praten was en hij deed heel
’gewoon’ zonder kapsones.
Zo hebben we uitvoerig gesproken over de
slagerij van mijn ouders en over de Nieuw
poortse Wapensportkring waarvan mijn
moeder, Rosa Laleman, jarenlang voorzitster
was. Uiteraard ging het gesprek ook over mijn
job als kapster. Het Huis van de Kapper bestaat
ondertussen 25 jaar en ik sta nog steeds met
veel plezier in mijn kapsalon.
Kamagurka vond voor zijn tekening inspiratie
in jouw werk als kapster. Tijdens jullie gesprek
hadden jullie het over doodgaan en pruiken.
Dat klopt. Naast het gewone werk in het kapsalon
maak ik ook haarwerkjes voor mensen die een
moeilijke periode in hun leven doormaken. Ik heb
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Net zoals veel kankerpatiënten werd ook zij op
een bepaald moment geconfronteerd met haaruitval. Veel vrouwelijke kankerpatiënten hebben
het daar erg moeilijk mee. Zij grijpen dan naar
een pruik maar het resultaat kun je niet altijd even
geslaagd noemen. Daarom besloot ik voor haar
en later voor anderen haarstukjes te maken.
Hoe begin je aan een haarstukje voor een
nieuwe klant?
De klanten die bij mij aankloppen voor een haarstukje zijn meestal vrouwen. Ook vrouwen die
kerngezond maar ontevreden zijn over de kwaliteit van hun haar kan ik helpen. Af en toe krijg ik
ook mannen over de vloer van wie hun haar door
ouderdom begint uit te vallen.
We starten steeds met een lang gesprek in
een aparte ruimte in het kapsalon. De klanten
vertellen wat ze meemaken en ik luister

aandachtig naar hun persoonlijk verhaal. Vaak
hoor ik schrijnende verhalen maar de klanten
proberen er steeds de moed in te houden.

Tijdens deze diepgaande en aangename
gesprekken krijg ik telkens dezelfde vraag te
horen ‘hoe zal ik eruit zien met het haarwerkje?’.
Het maken van een haarstukje slorpt heel wat tijd
en energie op maar ik wil mijn klanten positieve
vibes bezorgen. Met de haarwerkjes die ik maak,
zie je absoluut geen verschil tussen het echte haar
van de klant en het nieuwe haarstukje. Mijn klanten
ondergaan een echte metamorfose en zien er
opnieuw goed uit. Dat geeft de vrouwen onmiddellijk een fantastisch gevoel!

Het Kama Cahier is de catalogus bij Kamafront. Alle cartoons
van de expo worden hierin gebundeld. Bezoekers kunnen het
Kama Cahier meenemen als souvenir, maar ze kunnen er ook
zelf in tekenen of ideeën noteren.
Het 'Kama Cahier' kost 10 euro en is verkrijgbaar in bezoekerscentrum
Westfront.
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Leer alle dieren
op de Kinderboerderij
kennen.

18

Nieuwpoort
in beeld

Kinderboerderij
De Lenspolder
bestaat 40 jaar
afvalteam in de
bloemetjes gezet
Van maandag 15 tot en met zondag
21 november 2021 vond de Week van
het Afvalteam plaats. De Stad zette alle
afvalophalers, recyclageparkwachters en
medewerkers die instaan voor de netheid
in de bloemetjes. Ons stedelijk afvalteam
staat dagelijks paraat om je afval op te
halen en te sorteren. Zij leveren prachtig
werk om Nieuwpoort net te houden en
verdienen alle respect!

In 2021 vierde de Stad 40 jaar
Kinderboerderij De Lenspolder. Naar
aanleiding hiervan pakte het boerderijteam
op donderdag 28 oktober 2021 uit met
nieuwe speelinfrastructuur en een boeiend
activiteitenaanbod. Vrijwilligers Patrick
Gilliaert en Mieke De Jonge werden in de
bloemetjes gezet. Beiden startten op de
Kinderboerderij in 2011 en vierden dus
hun tienjarig boerderij-jubileum.

befaamde Slag bij
Ramskapelle herdacht
Op zaterdag 23 oktober 2021 vond de 107e herdenking van de
Slag bij Ramskapelle plaats. Bij deze belangrijke episode uit de
Eerste Wereldoorlog werd in oktober 1914 de opmars van het
Duitse leger gestuit. De plechtigheid startte met de traditionele
eucharistieviering in de Sint-Laurentiuskerk. Vervolgens werden aan
verschillende monumenten in het polderdorp en op de Belgische
militaire begraafplaats bloemen neergelegd. De vereniging
Dorpsanimatie Ramskapelle leidt jaarlijks de herdenking van de
Slag mee in goede banen.

Leg mooie
herinneringen
vast op beeld.
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Toon je familie en
vrienden hoe
belangrijk ze
voor je zijn

19

Doe meer leuke
dingen. Laat je
inspireren door
onze boeiende
kalender.

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.

20

THE CROODS 2

WOENSDAG 05 JANUARI
Ontdek alle activiteiten en
evenementen in Nieuwpoort via
www.uitinvlaanderen.be.

Joseph Meert en Celine Deleenheer stapten op 28 juni
1961 in het huwelijksbootje en werden op 20 november
2021 feestelijk ontvangen in de Stadshalle.
Beroepshalve werkte Celine als afgevaardigde-
bestuurder van de N.V Bofiska, een boekhoudkundig
en fiscaal kantoor. Joseph was werkzaam als belastingconsulent-accountant en deskundige bij de Rechtbank.
Het diamanten paar verhuisde van Erembodegem naar
Nieuwpoort-Bad waar ze 40 jaar hun jaarlijkse vakantie
doorbrachten!

winnaars
scholenwedstrijd
vallen in de prijzen
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Beide jubilarissen voelen zich helemaal thuis in onze stad
en zijn lid van Okra, Neos, Ziekenzorg en de beroepsvereniging I.D.A.C. (Instituut der accountants). Celine
is tevens aangesloten bij de K.V.L.V en Markant terwijl
Joseph lid is van het Davidsfonds.
Joseph en Celine kregen samen drie kinderen en zijn
bijzonder trots op hun zes kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

Aan het Gedenkteken voor de Nieuwpoortse oorlogsslachtoffers
herdacht het stadsbestuur op donderdag 11 november 2021 Wapenstilstand. Tijdens een ingetogen plechtigheid werden bij het monument met de witte kruisjes bloemen neergelegd. Daarna ging het
richting Vismijn voor de prijsuitreiking van de jaarlijkse scholenwedstrijd. Deze wordt ingericht voor leerlingen van de derde graad lager
onderwijs en de eerste graad middelbaar onderwijs in Nieuwpoort.
Doel van de wedstrijd is het ideeëngoed van de vaderlandslievende
verenigingen dichter bij de jeugd te brengen opdat ‘nooit meer
oorlog’ geen holle slogan zou blijven.

agenda

diamanten paar

JANUARI / FEBRUARI

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 24 januari 2022.

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.
City
www.cultuurnieuwpoort.be

DONDERDAG 06 JANUARI
VERTELUURTJE
DOOR GUDRUN TAHON
Meer info lees je op p. 34.

SPORTPASSEN
Om te genieten van het uitgebreid
aanbod, koop je een sportpas.
Dit kan via www.nieuwpoort.be/
sportpassen.

GOUD

MAANDAG 03 JANUARI
T.E.M. WOENSDAG
02 FEBRUARI

DONDERDAG
06 JANUARI

TENTOONSTELLING
WE ARE WATER

CINEMA CITY
GOUD

Meer info lees je op p. 35.

De jonge turnbelofte Timo en zijn
gehandicapte vader Ward delen
één grote droom: goud halen
op de Olympische Spelen. Maar
als Timo fysiotherapeute Irene
ontmoet, raken nieuwe gevoelens
in strijd met Timo's toewijding aan
zijn vader en de olympische missie.

DINSDAG 04 JANUARI
OEFEN JE NEDERLANDS
IN HET ABC-KAFFEE
Meer info lees je op p. 19.

14 en 20 u.
City
www.cultuurnieuwpoort.be
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DONDERDAG 10 FEBRUARI

MAANDAG 28 FEBRUARI
T.E.M. VRIJDAG 04 MAART

MAILCHIMP: TOOL VOOR
NIEUWSBRIEVEN

T.E.M. ZONDAG
09 JANUARI
WINTERS NIEUWPOORT
Meer info lees je op pagina 34.

T.E.M. ZONDAG
09 JANUARI
BARCOUR WINTER
Kom genieten van deze gezellige miniwintermarkt op de binnenkoer van De
Barkentijn. Een gezellige kerstmarkt
met de typische winterse drankjes
en versnaperingen dragen bij tot de
unieke sfeer die bij de kerstperiode
hoort.
De Barkentijn, Albert I laan 126

THE FATHER

DONDERDAG
20 JANUARI

DONDERDAG
03 FEBRUARI

DONDERDAG FILMDAG
THE FATHER

CINEMA CITY
LE MEILLEUR RESTE À VENIR

Anne wil met een gerust hart naar
Parijs vertrekken en is op zoek
naar thuisverpleging voor haar
vader. Dit is echter buiten de
koppige man zelf gerekend, want
de 80-jarige Anthony vindt dat
hij geen hulp nodig heeft. Maar
dementie heeft zijn grip op de
realiteit aangetast.

Arthur en César zijn al hun hele
leven beste vrienden, maar
totaal verschillend. Arthur is een
neurotische scheikundeleraar
en César een vrijgevochten
womanizer die altijd in de
problemen raakt. Na een
misverstand in het ziekenhuis zijn
ze er beiden van overtuigd dat de
ander nog maar een paar maanden
te leven heeft. Ze laten alles achter
om de verloren tijd in te halen en
zoveel mogelijk uit hun leven te
halen nu het nog kan. Le meilleur
reste à venir is een grappige,
tedere en ontroerende ode aan de
vriendschap en het leven.

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

ZATERDAG 15 JANUARI
NIEUWJAARSRECEPTIE
VIEF NIEUWPOORT
We klinken op het nieuwe jaar met
een glaasje cava of wijn en diverse
hapjes. Met muzikale omlijsting door
Luc Markey (bieren en frisdranken
verkrijgbaar aan democratische
prijzen)
18 tot 22 u.
Centrum Ysara
Gratis inkom

DINSDAG 18 JANUARI
OEFEN JE NEDERLANDS
IN HET ABC-KAFFEE
Meer info lees je op p. 19.
CAFÉ COMPUTER
Wil je leren werken met de computer?
Kom naar Café Computer. In dit
startmoment vertellen we bij een
kopje koffie wat je leert in een
computercursus. Nadien kies je zelf of
je start met de lessen.
13.30 tot 15 u.
Het Sociaal Huis
Gratis | Inschrijven verplicht
tel. 051 50 09 69 (Ligo) of
tel. 058 22 38 10 (Het Sociaal Huis)

LE MEILLEUR RESTE À VENIR

DE REUZENDODER VAN

14 en 20 u.
City
www.cultuurnieuwpoort.be

ERNEST HEMINGWAY

VRIJDAG 28 JANUARI
THOMAS JANSSENS, GEERT
VAN RAMPELBERG, CLARA
CLEYMANS, LOIS BROCHEZ,
MIEKE DE GROOTE EN DAHLIA
PESSEMIERS-BENAMAR – DE
REUZENDODER VAN ERNEST
HEMINGWAY
Meer info lees je op p. 32.

DINSDAG 01 T.E.M.
22 FEBRUARI
OEFEN JE NEDERLANDS
IN HET ABC-KAFFEE
Meer info lees je op p. 19.

DE BONANZAS

ZATERDAG 05 FEBRUARI
DE BONANZAS
A TRIBUTE TO THE SIXTIES
Meer info lees je op p. 32.

MAANDAG 07 FEBRUARI
DE MANTELHAVEN
NIEUWJAARSDRINK
De Mantelhaven is er voor
mantelzorgers. Het nieuwe jaar
wordt feestelijk ingezet met goeie
mantelzorgvoornemens.
Het Sociaal Huis
tel. 058 22 38 10 of
hannelore.pyra@nieuwpoort.be
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SPORTKAMP KROKUS

Ga aan de slag met de gratis tool
Mailchimp om nieuwsbrieven op te
stellen en te versturen. Met weinig
moeite verstuur je mooi opgemaakte
mails naar jouw adressenbestand.
In deze workshop bekijken we de
mogelijkheden van gratis online
software en gaan we praktisch aan de
slag.
19.30 tot 21.30 u.
Centrum Ysara
Gratis | Inschrijven verplicht
info@avansa-ow.be, avansa-ow.be
of tel. 059 50 39 52

Meer info lees je op p. 20.
PAUL McCARTNEY

ZATERDAG 19 FEBRUARI
LIVING ROOTS - LIVING HERO:
PAUL McCARTNEY
Meer info lees je op p. 33.

T.E.M. ZONDAG 01 MEI
PIV HUVLUV
THE NEST

DONDERDAG
17 FEBRUARI
DONDERDAG FILMDAG
THE NEST

ZATERDAG 26 FEBRUARI

Meer info lees je op p. 40.

PIV HUVLUV
DE ALLEREERSTE KEER

T.E.M. DONDERDAG
01 DECEMBER

Meer info lees je op p. 33.

WANDELZOEKTOCHT
De wandelzoektocht (9,4 km) vertrekt
aan de Havengeul. We wandelen de
dijk helemaal af en langs een stukje
strand duiken we duinnatuurgebied
Ter Yde in. Pittig hoogteverschillen
door het mulle zand. Vervolgens
wandelen we door enkele villawijken
om te eindigen aan het beginpunt.

Op zoek naar nieuwe kansen
verhuist de ambitieuze
ondernemer Rory met zijn vrouw
Carrie en kinderen van een
veilige Amerikaanse buitenwijk
naar een onbetaalbaar landhuis
in het conservatieve Engeland
van de jaren 80. Terwijl Rory
zich compleet verliest in zijn
werk, heeft Carrie problemen
om zich aan te passen aan haar
nieuwe omgeving. Hierdoor
raken ze steeds verder van
elkaar vervreemd en dreigt het
ogenschijnlijk perfecte gezin uit
elkaar te vallen.
14 en 20 u.
Centrum Ysara
www.cultuurnieuwpoort.be

EXPO IN WESTFRONT
KAMAFRONT

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

T.E.M. VRIJDAG
30 DECEMBER
SCHAKEN
De Nieuwpoortse Schaakkring geeft
studies, lessen en wedstrijden in het
schaken. Er wordt elke vrijdag van
19.30 tot 23.30 u. geschaakt in ’t
Kaartershuisje, Leopold II park.

ZATERDAG
26 FEBRUARI

ZATERDAG 19 FEBRUARI

NIEUWPOORT LIGHT TRAIL

SNOEILES FRUITBOMEN

Meer info lees je op p. 37.

’t Kaartershuisje, Leopold II park
Elke vrijdg van 19.30 tot 23.30
tel. 058 23 54 65

Meer info lees je op p. 36.

21

Probeer een nieuw hobby en word
lid van één van de vele Nieuwpoortse
verenigingen. Een overzicht vind je op
www.nieuwpoort.be/verenigingen.
www.nieuwpoort.be/verenigingen
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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!
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

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

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

Buitenlands bezoek voor de
vuurtorens van @StadaanZee
Oostende en @StadNieuwpoort. De
universiteit Denemarken #dtudk mat
de aandrijvingen vann de vuurtorens
op om ze later te moderniserenn
naar het Scandinavisch model met
LED-verlichting.

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

22
Volg de sociale media-kanalen
van de Stad Nieuwpoort.
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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

thuisverpleging Saskia Sandra Nadia

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

8620 NIEUWPOORT
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8620 NIEUWPOORT
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verkoop en verhuur

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

UW (T)HUIS
IN NIEUWPOORT
KOPEN OF VERKOPEN?

NR. 1
BENIEUWD HOEVEEL UW WONING
NR. 4
BENIEUWD WAARD
HOEVEEL
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TWEEMAANDELIJKS
WAARD
IS?
JANUARI - FEBRUARI 2022
CONTACTEER ONS OF SCAN
S E PONZE
T E M QR-CODE
BER-OKTOBER 2020
CONTACTEER
ONSGRATIS
OF SCAN
ONZE QR-CODE
VOOR EEN
SCHATTING!
A NGG 54 1
9
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VOOR EEN GRATIS SCHATTING!
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ALBERT I LAAN 99
8620 NIEUW POORT
ALBERT I LAAN 99
INFO@PORTUS.BE
8620 NIEUW POORT
INFO@PORTUS.BE

SCHATTING
SCHATTING

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

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

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

ADVIES
ADVIES

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

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

GRATIS
SCHATTING

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

SCHATTING

T. 058/62 50 50
VERKOOP

www.portus.be
VERHUUR

KAAI 34
8620 NIEUW POORT
INFO@PORTUS.BE

ADVIES

