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voorwoord
Beste inwoners,
Het najaar in Nieuwpoort staat traditiegetrouw garant voor
plezier en het samen delen van mooie ervaringen. Waar de
coronacrisis dit in 2020 sterk bemoeilijkte, liggen de kaarten
in 2021 gelukkig helemaal anders. Komende periode
kunnen we in grote mate weer genieten als vanouds.
Om het gemis van vorig jaar goed te maken, verwent de
Stad u met een rijkelijk activiteitenprogramma. Er valt voor
ieder heel wat te zien en te beleven.
In herdenkingsmaand november is een bezoek aan
Westfront een absolute must. Zeker nu het bezoekers
centrum uitpakt met Kamafront. Deze unieke tentoon
stelling neemt je mee doorheen de leefwereld van
Kamagurka. De gerenommeerde kunstenaar, cartoonist
en stand-up-comedian verrast met 65 nieuwe werken,
gebaseerd op evenveel ontmoetingen in
Nieuwpoort. Leuk extraatje in Westfront is de
pop-up bioscoop Kama Cinema.

Deze editie van NUS ging in druk op dinsdag 19 oktober
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.

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

In Nieuwpoort-Bad is het op donderdag 9
december 2021 groot feest. Onze cultuurzaal
Centrum Ysara bestaat dan exact 15 jaar. We vieren
dit op gepaste wijze met een swingend concert. Wie er niet
bij kan zijn, niet getreurd. Er staan het hele cultuurseizoen
nog tal van topartiesten en -voorstellingen op onze podia
in Centrum Ysara en de City.
Voor de jongste Nieuwpoortenaren is het uitkijken naar
zondag 21 november 2021. Met een kleurrijke parade
maken Sinterklaas en zijn Pieten hun intrede in Nieuwpoort.
Eens de heilige man naar Spanje is teruggekeerd, kan
Nieuwpoort zich opmaken voor de gezelligste periode
van het jaar. Vanaf zaterdag 18 december 2021 is het
gezelligheid troef met het evenement Winters Nieuwpoort.
Onze winterhappening krijgt een nieuw kleedje aangemeten.
Op het Marktplein ruilt de Stad de vertrouwde schaatspiste
in voor een origineel schaatspad. De Stadshalle wordt een
feeërieke eventlocatie voor klein en groot. In Nieuwpoort-Bad
wordt de Winter Chalet ongetwijfeld opnieuw een echte
smaakmaker. En voor wie wat meer winters avontuur wil, is de
gloednieuwe Winter Slide een aanrader!
Snuister door het volledige activiteitenaanbod in dit
magazine. Veel leesplezier! En namens iedereen bij
Stad Nieuwpoort alvast een bijzonder mooi, warm en
memorabel eindejaar toegewenst.
Uw burgemeester,
Geert Vanden Broucke

“Om het gemis van vorig
jaar goed te maken, verwent
de Stad u met een rijkelijk
activiteitenprogramma. Er valt
voor ieder heel wat te zien en
te beleven. ”
— Geert Vanden Broucke —

Let op! Alle Stads- en OCMW-diensten
sluiten op vrijdag 24 en 31 december 2021
om 15 u.
De stedelijke bibliotheek is op vrijdag 24
december open van 10 tot 12 u. Daarna sluit
de bib tot na Nieuwjaar. Op maandag 3 januari
2022 staat het bibteam opnieuw voor je klaar.

fotografie
Stad Nieuwpoort, Stadsarchief, Michel Deveen, Isabelle
Vanhassel, Amandine Blanckaert, Collectie Mario Couvreur,
Pieter Clicteur, Think Pink, Foodsavers Westhoek, Kioni
Papadopoulos, Nick Verhaeghe, Michiel Hendryckx,
Victoriano Moreno, Guy Kokken, Elke Detavernier, Kinepolis
en Twice
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geboortes
Elias | 13 juli 2021
Zoon van Carpentier Bart
en Van Simaeys Mira
Milas | 19 juli 2021
Zoon van Kesteloot Jan
en Devreker Stacy
Cas | 22 juli 2021

kort nieuws

Zoon van Verpoort Toby
en Vanhulle Febe

overlijdens
Hubrecht Jeannette | 92 jaar
Overleden te Nieuwpoort
op 23 juli 2021
Derauw Jerry | 49 jaar
Overleden te Nieuwpoort
op 20 augustus 2021
Bentein Renée | 74 jaar
Overleden te Nieuwpoort
op 5 september 2021
Weiss Albert | 88 jaar
Overleden te Veurne
op 6 september 2021
Clais Luc | 67 jaar
Overleden te Oostende
op 12 september 2021
Verlinden Robert | 85 jaar
Overleden te Nieuwpoort
op 23 september 2021
Plyson Jacqueline | 84 jaar
Overleden te Oostende
op 6 oktober 2021
Soete Marcel | 88 jaar
Overleden te Nieuwpoort
op 9 oktober 2021
Coulier Doris | 63 jaar
Overleden te Koksijde
op 13 oktober 2021
Verslype Christiane | 82 jaar
Overleden te Nieuwpoort
op 15 oktober 2021
Hovaere Gerard | 87 jaar
Overleden te Veurne
op 16 oktober 2021
Lambrechts Henri | 72 jaar
Overleden te Nieuwpoort
op 18 oktober 2021
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afscheid van
ereschepen
Willy Gheeraert

kandidaten sportlaureaten 2021
Op initiatief van de stedelijke sportraad
worden jaarlijks drie trofeeën uitgereikt:

Willy Gheeraert (1933-2021) stamde
uit een echt politiek gezin. Vader
Floribert Gheeraert was meer dan
twintig jaar burgemeester van
Nieuwpoort. Dochter Ann is schepen
in de huidige bestuursploeg.

• Trofee Sportprestatie: aan een club,
man of vrouw die een uitzonderlijke
sportprestatie heeft geleverd;

De politieke loopbaan van Willy
Gheeraert startte op 1 januari 1971.
Hij zetelde als CVP-schepen in
de bestuursploeg van toenmalig
burgemeester Georges Mommerency.
Zijn portefeuille omvatte onder
andere de bevoegdheden Cultuur,
Toerisme, Visserij, Seniorenbeleid en
Jumelage.

• Trofee voor Sportverdienste: aan een
club of persoon (aangesloten bij een groep
of club) die een uitzonderlijke prestatie
gerealiseerd heeft. Een persoon kan deze
trofee maar eenmaal winnen.

Daarnaast was Gheeraert bevoegd voor de organisatie van talrijke officiële
plechtigheden in Nieuwpoort. Hij was tevens voorzitter van het Inrichtend
Comité van het Nationaal Huldebetoon aan Koning Albert I en de Helden van
de IJzer.
Samen met wijlen ereschepen Willy Vermote stond Gheeraert mee aan de wieg
van de verbroedering met Dudenhofen. Op 31 december 1976 zette hij een
punt achter zijn carrière als schepen.
Bij het uitoefenen van zijn taken als schepen viel Willy Gheeraert op door zijn
verantwoordelijkheidszin en grote dossierkennis. Tijdens zijn politieke carrière
heeft hij zich steeds ten volle ingezet voor zijn thuisstad en de Nieuwpoortse
bevolking.
Op 10 april 2014 kende de gemeenteraad hem daarom de titel van ereschepen
toe. Hij kreeg die bijzondere erkenning vanwege zijn grote bijdrage aan het
stedelijk beleid.
Ook in het Nieuwpoortse verenigingsleven speelde Willy een actieve rol. Zo lag
hij mee aan de basis van tennisclub KTC Issera. Zijn naam is ook onlosmakelijk
verbonden met de befaamde horecazaak Jan Turpin in de Albert I laan.

• Trofee Jongerensportprestatie: aan een
jongere (-16 jaar) die een uitzonderlijke
sportprestatie heeft geleverd;

Kandidaten moeten minstens 1 jaar in
Nieuwpoort wonen of lid zijn van een
Nieuwpoortse club die aangesloten is bij de
sportraad. Iedere inwoner van Nieuwpoort kan
een kandidaat voordragen.
Dien schriftelijk in bij het dagelijks bestuur
van de sportraad: Sportsecretariaat, stedelijk
sportpark De Lenspolder, Dudenhofenlaan
2B. Uiterste deadline hiervoor is woensdag 15
december 2021.

meer info op www.nieuwpoort.be of
bij de Sportdienst via tel. 058 23 75 40
of sport@nieuwpoort.be.

bedeling strooizout
Bij Nieuwpoortenaren die ouder zijn dan 75
jaar wordt in de winterperiode na aanvraag
aan huis gestrooid door de Technische Dienst
van de Stad. Bel hiervoor naar tel. 058 22 44 44.

Andere inwoners kunnen één keer per maand
10 kg strooizout in het recyclagepark komen
halen. Vergeet zeker je emmer niet!

vragen over
je pensioen?
Op www.mypension.be vind je veel nuttige
informatie over jouw pensioen.
Geen toegang tot het platform of vind je niet
wat je nodig hebt? Bel de gratis Pensioenlijn
1765 voor een antwoord op al jouw vragen.
Wil je liever toch een pensioenexpert
ontmoeten? Elke eerste dinsdag van de
maand kun je een afspraak maken in Het
Sociaal Huis, Astridlaan 103.

Leg je afspraak vast via tel. 1765.
Loontrekkenden kunnen er terecht van
9 tot 11.30 u. en van 13.30 tot 16 u. Voor
zelfstandigen is dat van 9 tot 12 u.

meer info over je pensioen
op www.pensioenaanvraag.be.
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heb jij documentatie
over de Nieuwpoortse
Visserijschool?
In 1895 werd een visserijschool opgericht in Nieuwpoort.
De school werd in 1945 officieel erkend door het Bestuur
van Zeewezen. Het maakte de hoogdagen van de
Nieuwpoortse visserij mee. In 1992 viel het doek over dit
stukje geschiedenis.
Voor een tentoonstelling over de Vrije Visserijschool
Nieuwpoort is de bibliotheek op zoek naar foto’s,
rapporten, documenten, schoolkrantjes etc.
Wil je helpen? Heb je thuis materiaal over de school
liggen? Neem contact op via tel. 058 22 30 40 of
chantal.bekaert@nieuwpoort.be. Foto’s worden ingescand
en terrugbezorgd.

Nieuwpoort is WestVlaamse fietshotspot
Voor de eerste acht maanden van 2021 noteert
provinciebedrijf Westtoer 4,7 miljoen recreatieve fietsers
op het West-Vlaams fietsnetwerk. Dit is iets minder dan
in topjaar 2020 maar nog altijd tien procent meer dan in
dezelfde periode van 2019.
De fietsinformatie is afkomstig van de tellingen door
Westtoer op het West-Vlaams fietsnetwerk en gegevens
uit de applicatie Vlaanderen Fietsland.
Samen met Damme is Nieuwpoort dé West-Vlaamse
hotspot om te fietsen. Tussen De Ganzepoot en
provinciedomein Koolhofput komen de Frontzate,
de route langs het kanaal naar Duinkerke en de
Kustfietsroute samen. De Kustroute aan zee is vernieuwd
en maakt nu deel uit van de Vlaamse Icoonroutes.
Topper is knooppunt 70 langs de IJzer.

Zin in een nieuwe professionele uitdaging?
Stad Nieuwpoort is op zoek naar technisch assistenten
voor de Dienst Netheid en de Groendienst.

jobs.nieuwpoort.be
8
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Hoe is jouw dienst de laatste jaren
geëvolueerd?

achter de
schermen van de
Dienst Netheid
een gesprek met
Frederik De Groote
Frederik De Groote begon 23 jaar
geleden zijn loopbaan bij Stad
Nieuwpoort. Op 1 april 1998 ging hij
met een stagecontract aan de slag bij
de Dienst Wegenissen. In 2013 kon hij
doorgroeien tot ploegverantwoordelijke
van de Dienst Wegen en Gebouwen en
in 2018 werd hij teamverantwoordelijke
Openbaar Domein Netheid. Samen met
zijn ploeg staat hij in voor de openbare
netheid in Nieuwpoort.

Eerst en vooral wordt er veel meer
machinaal gereinigd. Vroeger was het

eerder met de kruiwagen en schop
terwijl wij nu meer werken met de
borstelwagens, Bobcats etc. Deze tools
zijn nodig om efficiënt te werken, zeker
nu er steeds meer mensen naar Nieuw
poort komen. Hoe meer mensen, hoe
meer afval geproduceerd en achter
gelaten wordt. De vakanties zijn bij
gevolg heel drukke periodes voor ons.
Wij schakelen dan een versnelling hoger
om Nieuwpoort proper te houden.
Mensen verwachten ook veel meer dan
vroeger op vlak van netheid en aan deze
eisen proberen wij steeds te voldoen. Dit
is uiteraard niet altijd even gemakkelijk.
Nieuwpoort zet in op netheid en ging
onlangs een project met Mooimakers
aan. Kun je ons hierover wat meer
vertellen?
Mooimakers is een Vlaams initiatief tegen
zwerfvuil en sluikstort en een partner van
Stad Nieuwpoort om de netheidswerking
efficiënter te maken. Deze organisatie
heeft al heel wat ervaring met andere
Vlaamse steden en gemeenten en helpt
ons om middelen doeltreffender in te
zetten.
Dit begeleidingstraject is al even aan
de gang en we zijn volop bezig met
de uitwerking ervan. Zo komt er een

vuilbakkenplan dat de afvalfrequentie
in Nieuwpoort behandelt. Daarnaast
zetten we sterk in op cijfergegevens.
Met de netheidsbarometer meten
we vier keer per jaar de netheid van
Nieuwpoort. Hierdoor behalen we nu al
hoge percentages maar toch kijken we
op welke vlakken we nog beter kunnen
scoren. We monitoren tot slot ook zes
keer per jaar de vuilnisgraad van onze
vuilnisbakken. Zo krijgen we een beter
zicht op de afvalcijfers en kunnen we de
ophaal
frequenties aanpassen aan de
noden van de Stad.
Kunnen mensen ook zelf bijdragen aan
de netheid van hun stad?
Zeker! Mensen zijn steeds bewuster
bezig met het afvalprobleem en ik
hoop dat er nog veel anderen zullen
volgen. Het begint bij de meest simpele
zaken zoals het correct verwerken van
je afval of het tijdig buitenplaatsen
van je afvalzak. Dat zou ons al heel wat
werk besparen. Ik raad iedereen om
de afvalkalender en de app Recycle
goed door te nemen en regelmatig te
gebruiken.
Je werkt samen met een gemotiveerd
team. Kun je ons hierover wat meer
vertellen?
Mijn team bestaat uit een twintigtal perso
nen. Hoewel we allemaal erg verschillend
zijn, hebben we hetzelfde doel voor
ogen: een net Nieuwpoort voor inwoners,

tweedeverblijvers en bezoekers. Om dit
doel te bereiken, zijn hun flexibiliteit en
positieve houding onmisbaar. Iedereen
neemt gemakkelijk andere taken op zich
en kan inspringen waar nodig. Ik probeer
ook maandelijks met het hele team
samen te komen om netheidsproblemen
op te lossen.
Jouw ploeg is op zoek naar nieuwe
teamleden. Waarom zou iemand bij de
Dienst Netheid komen werken?
Heel belangrijk is dat je kunt meewer
ken aan een proper Nieuwpoort. Als je
netheid hoog in het vaandel draagt, dan
werpt dat zijn vruchten af. We krijgen
regelmatig felicitaties van inwoners en
bezoekers voor het werk dat we ver
zetten. Dat is natuurlijk altijd leuk om te
horen. Naast deze appreciatie is de job
ook heel divers.

"Bij de Dienst Netheid
werk je heel veel buiten en
kom je overal in Nieuwpoort. Een saaie job is het
dus zeker niet. Er zijn ook
doorgroeimogelijkheden
in onze dienst en je krijgt
de kans om opleidingen
te volgen."

Uit welke opdrachten bestaat het
takenpakket van Dienst Netheid?
Ons takenpakket is heel divers en
bestaat onder meer uit onkruidbestrij
ding, zand ruimen, het reinigen van
de ondergrondse afvalcontainers, het
machinaal vegen van de straat, het
opruimen van zwerfvuil en het ledigen
van de vuilnisbakken. Ikzelf sta in voor
de werk
planning, de administratie en
het opvolgen van de netheid. Op drukke
momenten werk ik actief mee op het
terrein.
Planning is een belangrijk onderdeel
van jouw job. Hoe ga je hiervoor te
werk?
Onze dienst staat zeven dagen per
week paraat. In de winter zijn we aan
het werk van 7 tot 17 u. en tijdens de
zomerperiode is dit van 6 tot 17 u. Het
opmaken van een planning is dus niet
altijd even eenvoudig. Hierbij moet ik
anticiperen op onverwachte omstan
digheden. Zo maken we de nodige
ruimte vrij voor meldingen van (afval)
overlast in ons tijdsplan.
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gezonde
gemeente

kocht jij al een
Think Pink-lintje?
In ons land wordt een op de acht vrouwen ooit
getroffen door borstkanker. Met de roze lintjes
campagne wil Think Pink vrouwen stimuleren om zich
tijdig te laten screenen. Het initiatief vraagt emotionele
steun voor lotgenoten én laat toe om al diegenen te
herdenken die er door deze ziekte niet meer zijn.
Nog tot eind december kun je in het infokantoor op het
Hendrikaplein en aan de balie in het Stadhuis een Think Pinklintje kopen. Je betaalt 2 euro. De opbrengst gaat integraal naar
sensibilisering en steunprojecten voor mensen met borstkanker.

veerkrachtige
spreuken
in het straatbeeld

meer info lees je op
www.think-pink.be.

14 november is
Wereld Diabetes Dag
In Vlaanderen lijden 500.000 personen aan diabetes.
Elke 17 minuten krijgt iemand de diagnose.
Door gebouwen en monumenten op zondag 14
november 2021 – Wereld Diabetes Dag – blauw te
kleuren, wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor
deze chronische ziekte. Blauw is immers de universele
kleur van diabetes. Ook Nieuwpoort draagt een
steentje bij door de Stadshalle die avond blauw te
verlichten.

Meer weten over diabetes?
Ga naar www.diabetes.be.

Het leven zoals we dat kennen, werd door
corona serieus op zijn kop gezet. Voor velen
gaat dit gepaard met onzekerheid, angst of
stress. Om deze onzekerheid goed door te
komen, is de veerkracht van mensen cruciaal.
Daarom verschenen onlangs tal van
veerkrachtige spreuken in het straatbeeld en
op openbare gebouwen. Met deze actie zet
de Stad in op het belang van praten over hoe
we ons voelen.

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. Studenten
van CVO Cervo-GO staan voor je klaar!

WOENSDAG 01 DECEMBER
EN 12 JANUARI
VOETVERZORGINGSSESSIE
Vergeet je handdoek niet! Tijdens de
behandeling draag je een mondmasker.
Het Sociaal Huis, Astridlaan 103
18 of 19.45 u.
€ 2 per persoon | Vooraf inschrijven is
verplicht. Dit doe je via tel. 058 22 38 11 of
op www.nieuwpoort.be/voetverzorging.

ESCAPEROOM

Om mensen op het belang van preventie van darmziekten te wijzen,
ontwikkelden de studenten van Talent-is Campus Engineering
Veurne een mobiele escaperoom. Dat gebeurde samen met
ziekenhuis az West.

hoe ontsnap je aan
maag- en darmziekten?

Het grafisch ontwerp, de licht- en geluidseffecten, de meubels,
de verhaallijn en de filmpjes hebben de studenten zelf gemaakt.
Voor de medische kant van het verhaal kregen ze hulp van
maagdarmspecialist dr. Yves-Paul Vandewynckel. Financiële steun
kwam er van de farmaceutische bedrijven Takeda en Viatris.
In de gratis escaperoom volg je op tablets het verhaal van Dirk
en zijn gezin. Hij krijgt plots last van buikklachten die maar niet
overgaan. Via leuke zoekopdrachten en een levensecht spel met
een virtualrealitybril krijg je nuttige info over de preventie van
darmziekten. Een sessie duurt ongeveer 20 minuten en speel je
alleen of met twee. Deelnemen kan vanaf 16 jaar.
Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14 (Foyer)
06/11, 07/11, 11/11, 12/11, 13/11, 14/11 en 15/11
van 13 tot 17 u.
Gratis toegang
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Het
Sociaal
Huis

leerrijke infosessies
op maat
ELKE ZATERDAG VAN 13 NOVEMBER
T.E.M. 11 DECEMBER 2021

Nog niet zeker of de workshop iets voor jouw kind
is? Wil je nog meer informatie rond de aanpak?
Kom vrijblijvend naar het infomoment op dinsdag 9
november 2021 om 19.30 u. in het Jeugdcentrum.
Bevestig je komst via oonie@nieuwpoort.be of
tel. 058 23 91 26. Je kunt op dat moment ook meteen
inschrijven en betalen.

BOUWEN AAN ZELFVERTROUWEN
I.S.M. DE LEIDRAAD

oefen je Nederlands
in het ABC-Kaffee

In de vijfdelige workshop Bouwen aan zelfvertrouwen
leren kinderen via activiteiten en spelletjes hoe ze
trots kunnen zijn op zichzelf, om kunnen gaan met
frustraties, complimentjes geven en krijgen en hoe
hun zelfvertrouwen kan groeien.

Praat je thuis geen Nederlands, maar wil je het wel
graag leren? In het gratis ABC-Kaffee kun je elke
eerste en derde dinsdag van de maand Nederlands
op een leuke manier oefenen.

Deze sessies zijn geschikt voor kinderen van 9 tot 12
jaar. Maximum tien deelnemers.
Jeugdcentrum, Dudenhofenlaan 2B
9.30 tot 12 u.
€ 30 (inwoners Nieuwpoort), € 15 (VDP+), € 50 (nietinwoners) | Schrijf je in bij de Jeugddienst of mail naar
oonie@nieuwpoort.be met vermelding van naam,
leeftijd en telefoonnummer.

MAANDAG 22 NOVEMBER
(OVER)LEVEN MET JE PASGEBOREN BABY
I.S.M. KRAAMZORG DE WIEG
N I E U W P O O RT

KAFFEE

Je krijgt tips om de intense kraamperiode goed
door te komen. Hoe krijg je het allemaal voor
elkaar: de zorg voor je baby, je eigen rust, aandacht
voor je partner en (eventueel andere) kinderen, je
huishouden, bezoek etc.?

Inschrijven is niet nodig. Geen opvang voor je baby?
Geen probleem, breng je kind gerust mee.
Het Sociaal Huis, Astridlaan 103
16 november 2021, 7 en 21 december 2021
en 4 en 18 januari 2022
14 tot 15.30 u.

ABC-KAFFEE ZOEKT VRIJWILLIGERS
Het ABC-Kaffee is op zoek naar vrijwilligers die
samen met anderstaligen Nederlands willen
oefenen.
Interesse om vrijwilliger te worden? Neem
contact op met verantwoordelijke Hannelore
Pyra via socialedienst.ocmw@nieuwpoort.be of
tel. 058 22 38 10.

Warme William trekt
naar Nieuwpoortse scholen
Als Warme Stad ondersteunt Nieuwpoort het Warme
William-project van het Fonds GavoorGeluk. Dit initiatief
tracht de veerkracht en het mentaal welzijn bij kinderen en
jongeren van 0 tot 24 jaar te versterken.
Na de geslaagde complimentenactie waarbij jongeren de
Warme William in hun leven konden bedanken, trekt de
Jeugddienst dit najaar naar alle Nieuwpoortse lagere en
secundaire scholen. Op elke school krijgt de blauwe beer
Warme William een centrale plaats. Hiermee wordt het
thema van mentale gezondheid bespreekbaar gemaakt.
De leerkrachten hebben in de les aandacht voor mentaal
welzijn, weerbaarheid, veerkracht en de kracht van
complimenten geven.
Bedoeling is dat de grote blauwe beer tegen februari 2022
alle Nieuwpoortse scholen heeft bezocht.

Een ideaal infomoment voor koppels die zwanger zijn
of net een kindje hebben gekregen.
Online via Microsoft Teams
19 tot 20.30 u.
Gratis | Vooraf inschrijven is verplicht. Dit doe je via
info@dewieg.be. De dag zelf ontvang je een link om
deel te nemen via Teams.

DINSDAG 07 DECEMBER
LEREN LEREN EN HET MOTIVEREN
VAN JE TIENER: TIPS VOOR OUDERS
I.S.M. SHIRLEY TYTECA,
STUDIEBEGELEIDING KOKSIJDE
Je krijgt uitleg over het verschil tussen leren en leren
leren, wat een kind nodig heeft om te kunnen leren,
info over de soorten motivaties en hoe je tiener
gemotiveerd kan blijven.
Jeugdcentrum, Dudenhofenlaan 2B
19 tot 20.30 u.
Gratis | Vooraf inschrijven is verplicht.
Dit doe je via oonie@nieuwpoort.be of tel. 058 23 91
26 (Jeugddienst).
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nieuwe sfeerverlichting
voor ‘t Kasteeltje

openbare
werken
vernieuwingswerken
Jozef Cardijnlaan
De Jozef Cardijnlaan tussen de Victorlaan en de
Albert I laan wordt opnieuw aangelegd. De straat
wordt versmald en krijgt een nieuwe toplaag
asfalt. Daarnaast krijgt de Jozef Cardijnlaan er
heel wat nieuwe bomen bij. Deze actie kadert in
het bomenplan van de Stad. Hiervoor worden
plantvakken ingevoegd.
Voor deze vernieuwing voorziet de Stad 179.824,51
euro. Een startdatum wordt binnenkort vastgelegd.

Het stadsgebouw ‘t Kasteeltje op de hoek van de Langestraat en
Hoogstraat kreeg nieuwe sfeerverlichting aangemeten. Er werden
11 grondspots met ledtechnologie geplaatst. Het vernieuwen van de
gevelverlichting gebeurde in synergie met het ondergronds brengen
van het bovengronds laagspannings- en openbaar verlichtingsnet in de
Langestraat.
De totaalkost van deze werken bedraagt 35.176,90 euro.
Het volgende verlichtingsproject heeft betrekking op de sfeerverlichting
aan de Stadshalle en het Stadhuis. Ook wordt de verlichting op het
Marktplein onder handen genomen.

renovatie glooiing
linkeroever IJzer
De glooiing op linkeroever, tussen de veersteiger en de
stormvloedkering, is toe aan vernieuwing.
Om de nieuwe glooiing te bouwen moet de aannemer eerst
damplanken heien. Dat is het in de grond brengen van een
stalen, houten of betonnen damwand. Dat gebeurt vanop
een ponton op het water. Daarna wordt de de glooiing in
gewapend beton aangelegd.
Ter hoogte van de werken zal een tijdelijke verharding
aangelegd worden voor wandelaars en fietsers.
De werken worden uitgevoerd door het Agentschap
Maritieme Dienstverlening en Kust en zullen tegen het
bouwverlof van 2022 klaar zijn.

atlassen onbevaarbare
waterlopen gaan digitaal
De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen worden
vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare
waterlopen en de publieke grachten.
Mogelijks komt de informatie in het ontwerp van de digitale atlas niet
volledig overeen met de situatie op het terrein. Bijvoorbeeld omdat de
waterloop of gracht verlegd is of omdat de oever ingericht werd. Daarom
wordt het publiek geraadpleegd via een openbaar onderzoek dat loopt
tot maandag 28 februari 2022.
Wanneer je vaststelt dat de loop, breedte of diepte van een waterloop
of publieke gracht in jouw buurt niet overeenkomt met de weergave
in de digitale atlas, kun je dat melden. Zo kan de kwaliteit van de atlas
verbeterd worden.

meer info lees je op
www.nieuwpoort.be/digitale-atlas.

aandacht voor de fietsers
In de Willem De Roolaan, Arsenaalstraat en Canadalaan werden heel wat
witte fietsicoontjes op de grond geschilderd. Daarmee wil de Stad alle
weggebruikers sensibiliseren en aandachtig maken. Nieuwpoort kent
immers heel wat fervente fietsers en bovenstaande straten zijn gekend als
veelgebruikte schoolroutes.
Deze icoontjes kaderen ook rond de Schoolfietsroutekaart. Op
www.schoolfietsroutekaart.be vind je aangewezen fietsroutes met
vermelding van de aandachtspunten. De Schoolfietsroutekaarten moeten
de fietsveiligheid van de leerlingen verbeteren en hen aanmoedigen om
meer met de fiets naar school te rijden.
#LAATJEZIEN IN HET DONKER
Dit najaar breit Stad Nieuwpoort ook een vervolg aan de fietscampagne
#laatjezien. Hiermee wordt de nadruk gelegd op het belang van
zichtbaarheid in het verkeer.
Zeker nu het langer donker is, is het belangrijk dat je goed zichtbaar
bent. Goed werkende en kwaliteitsvolle verlichting is dan ook van
levensbelang. Kies voor lichtkleurige of reflecterende kledij.
In het kader van de campagne werd een fietscharter opgesteld. Dit kun je
vrijblijvend ondertekenen op www.nieuwpoort.be/fietscharter.
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wonen
bestel een klimaatboom in de
strijd tegen klimaatverandering
De effecten van klimaatverandering (hittegolven, langere
droogteperiodes met te lage grondwaterstanden, hevigere onweders
etc.) zorgen ervoor dat bomen te nat of net te droog komen te staan.
Hierdoor zijn ze vatbaarder voor ziekten en plagen. Er moet dus ingezet
worden op sterke soorten die deze druk aankunnen: de klimaatbomen.
Klimaatbomen helpen mee om de impact van de klimaatverandering
op te vangen. En ze zorgen voor een gezonde en aangename
leefomgeving.
De Stad biedt 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. Door deze massaal aan te planten in onze tuinen werken we
samen aan een groener en klimaatbestendiger Nieuwpoort.
BESTEL JOUW KLIMAATBOOM!
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. Uiterste
deadline is vrijdag 31 december 2021. Lukt dit niet online? Neem
contact op via tel. 0498 92 92 96 om jouw bestelling in orde te
brengen.
De stedelijke Groendienst komt vervolgens ter plaatse om de aanplant
voor te bereiden. Hou rekening met een afstand van 2 meter van de
perceelsgrens. De kosteloze aanplanting door de Groendienst zal
gebeuren tussen 1 januari en 31 maart 2022.
WELKE KLIMAATBOMEN WORDEN IN NIEUWPOORT AANGEPLANT?
In de lijst staan inheemse bomen, cultivars en uitheemse bomen
volgens grootte. Reserveer een boom die past in jouw tuin.
•
		
•
•

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.

Meer specifieke details over de
verschillende klimaatbomen lees je op
www.nieuwpoort.be/klimaatbomen.
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wie krijgt
De Groene Pluim 2021?
De Groene Pluim is een award die de stedelijke milieuraad jaarlijks
overhandigt aan een persoon, bedrijf of (natuur)vereniging die zich
het voorbije jaar verdienstelijk heeft gemaakt voor de natuur en/of het
leefmilieu in Nieuwpoort.
Belangrijk selectiecriterium voor De Groene Pluim is dat je minstens
één jaar in Nieuwpoort woont of lid bent van een Nieuwpoortse (natuur)
vereniging.
Iedere inwoner, onderneming of vereniging in Nieuwpoort mag een
kandidaat voordragen. Vermeld zeker volgende gegevens:
•
•
•
•

naam, adres en leeftijd van de kandidaat;
opsomming waarvoor de kandidaat wordt voorgedragen;
naam van de club of persoon die de voordracht doet;
degelijke motivering.

Kandidaturen worden schriftelijk ingediend bij Dienst Milieu, Willem De
Roolaan 90 of via milieu@nieuwpoort.be. Uiterste deadline is maandag
20 december 2021.

tuintips voor
november en december
NOVEMBER
Eens de bladeren gevallen zijn, is het tijd om te snoeien. Schenk
eerst aandacht aan de stamrozen in je tuin. Tijdens het ruige
najaarsweer kan de bolvormige kruin gemakkelijk schade
oplopen. Knip de takken van je rozelaar daarom voor de helft in.
Ook de bessenstruiken mogen wat ingekort worden. Dikke,
houterige twijgen neem je weg tot onder een blad of bladknop.
De overgang tussen herfst en winter is hét moment om nieuwe
struiken, hagen en bomen te planten. Doe dit steeds op een dag
dat het niet vriest. Je weet niet welke boom te kiezen? Overweeg
dan om een klimaatboom bij Stad Nieuwpoort te bestellen. Meer
info lees je op p. 19.

DECEMBER
Zorg ervoor dat de kleine vogelsoorten zoals mezen en
roodborstjes voldoende te eten hebben. Plaats voederschaaltjes
of hang voedselbollen op.
Wees op ijzige dagen voorzichtig met het strooizout. Smijt dit
niet zomaar in het rond. Zout kan ervoor zorgen dat gras een
gelige tint krijgt. Op paden en wegels langs een gazon kies je
beter voor zand als alternatief strooimiddel.
Zolang het kwik boven het vriespunt blijft, kun je de fruitbomen
in je tuin snoeien. Bij appelbomen en perelaars verkort je de
hoofdtakken met één derde. Takken die elkaar kruisen of raken,
moeten weggenomen worden om de kruin luchtig te houden.
Snoeiafval vermaal je tot fijne houtsnippers. Dit organisch
restmateriaal is de perfecte bodembedekker. Verzamel alles op
de composthoop en laat eerst een tijdje rusten voor gebruik.
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renoveren in de Westhoek
DVV Westhoek organiseert op dinsdag 16 november
2021 een gratis webinar over renoveren. De infosessie
richt zich hiermee tot (toekomstige) eigenaars met
renovatieplannen. Het webinar loopt van 20 tot 22 u.
Volgende punten staan op het programma:
• Renoveren … hoe begin je eraan?
• Premies
• Energielening
• Gratis renovatieadvies Energiehuis Westhoek
• Planadvies Provincie West-Vlaanderen
voor totaalrenovatie

Inschrijven voor het webinar gebeurt via
dvvwesthoek.be/nl/renoverenindewesthoek.

neem deel aan de
Energiefit-sessies
Heb je binnenkort bouw- of verbouwplannen en wil
je tips en tricks om grondiger te BENOveren? Dat
kan met de gratis Energiefit-sessies!

kies voor goedkopere
groene stroom en gas
Schrijf je vóór woensdag 9 februari 2022 in voor de
groepsaankoop groene stroom en gas van Provincie WestVlaanderen. Inschrijven is gratis en vrijblijvend. Je kunt
hiervoor terecht op www.west-vlaanderen.be/besparen.
Op woensdag 9 februari 2022 is er een veiling waarop
energieleveranciers hun beste bod kunnen uitbrengen
voor een eenjarig contract voor 100 % Belgische groene
stroom en/of gas. Vrijdag 25 februari 2022 krijg je van de
Provincie een persoonlijk voorstel van de leverancier die
voor jouw verbruik het meest voordelige bod uitbracht.
Aanvaard je het aanbod? Dan zorgt de Provincie voor een
vlotte overstap. Jij hoeft hier zelf niets voor te doen! Hoe
meer deelnemers, hoe groter de besparing kan zijn! Al
meer dan 386.000 gezinnen en bedrijven gingen jou voor.
Stapte je al eerder over naar een voordelig
(groepsaankoop)contract? Hou er dan rekening mee dat
je energieleverancier jouw contract kan verlengen aan
dure prijzen. Denk eraan: je kunt op elk moment kosteloos
van energieleverancier en -contract veranderen.
Wil je inschrijven of heb je graag meer
informatie? Surf naar www.west-vlaanderen.be/
besparen of bel naar tel. 0800 18 711
(op werkdagen van 8.30 tot 18 u.).

Energiehuis DVV Westhoek organiseert in
samenwerking met Fluvius een sessie in Nieuwpoort
rond het thema zonnepanelen. Deze vindt plaats op
donderdag 18 november 2021 om 20 u. in de City,
Valkestraat 18.
Inschrijven gebeurt op www.fluvius.be/energiefit.
Op deze website vind je een volledig overzicht
van alle Energiefit-sessies in de Westhoek. Je kunt
ook inschrijven bij Energiehuis DVV Westhoek via
energiehuis@dvvwesthoek.be of tel. 051 51 93 51.
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nieuwe
ondernemingen

Woonsfeer
Marktstraat 2A
Decoratiewinkel Woonsfeer opende op
1 oktober 2021 zijn deuren. Je kunt er
terecht voor gordijnen, raamdecoratie, verf,
schilderwerken en een uitgebreide collectie
accessoires en sfeermakers.
www.woonsfeer.be
info@woonsfeer.be
tel. 058 59 53 81

Nieuwpoorts
bedrijventerrein
De Noordvaart krijgt
uitbreiding

lokale
economie
wedstrijd kerstversiering
voor ondernemers
Fonkelende lichtjes, glinsterende kerstballen … Wie houdt er niet
van de kerstsfeer? En wat is er leuker dan een mooi versierde
winkelstraat? Stad Nieuwpoort heeft de voorbije jaren sterk
geïnvesteerd in nieuwe kerstversiering en heel wat ondernemers
doen hun uiterste best om hun zaak zo mooi mogelijk te versieren.
Om dit jaar nog meer kerstversiering in de winkelstraten te krijgen,
wordt een wedstrijd voor de beste kerstdecoratie uitgeschreven. Alle
ondernemers kunnen hieraan deelnemen.
De Lokaal Economische Raad geeft 200 euro aan de drie
handelszaken met de meeste publieksstemmen. Stemmen kan vanaf
18 december 2021 via www.ikkoopinnieuwpoort.be. Daarnaast
duidt de Lokaal Economische Raad nog een extra winnaar aan. Deze
onderneming krijgt een prijs van 200 euro.

Sculpture Paradise
Albert I laan 185
Bij Sculpture Paradise kun je
kleurrijke beeldjes voor binnen en
buiten aankopen.
www.sculptures-paradise.com
info@sculptures-paradise.com
tel. 0475 75 36 03

NIEUWE ONDERNEMING GESTART?
Start je binnenkort een zaak of ben je
onlangs gestart? Neem dan contact
op met de Dienst Lokale Economie via
economie@nieuwpoort.be of
tel. 058 22 44 79. Onze deskundige
Lokale Economie helpt je op weg en
maakt je graag wegwijs.
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inschrijven als handelaar kan
tot 15 december 2021 via
www.ikkoopinnieuwpoort.be/ondernemer

Schoenen Verdievel
wint UNIZO-wedstrijd
Dag van de Medewerker
Schoenen Verdievel werd door UNIZO gekroond tot het
meest personeelsvriendelijke bedrijf van het jaar. Met
deze prijs wil UNIZO zijn erkentelijkheid betonen voor
de vele medewerkers die zich dagelijks inzetten voor
hun bedrijf. Daarnaast legt de organisatie nadruk op het
belang van een goede verstandhouding tussen ‘de baas’
en ‘zijn personeel’.
Bij Schoenen Verdievel maakt een motiverend
personeelsbeleid deel uit van de bedrijfscultuur. Ze
zetten al jaren volop in op een informele, familiale
werksfeer waarin open en eerlijke communicatie centraal
staat. Ze noemen zichzelf het ‘V-team’, met de ‘V’ van
Verdievel, om duidelijk aan te geven dat ze elke dag
aan een gezamenlijk project werken. En dat werpt zijn
vruchten af. De medewerkers hangen sterk aan elkaar en
iedereen voelt zich persoonlijk betrokken bij de zaak.

Nieuwpoort kiest bij de uitbreiding van het
bedrijventerrein De Noordvaart voor extra ruimte
voor lokale bedrijven, een bedrijfsverzamelgebouw
voor kleine ruimtevragers en een zone voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut.
De uitbreidingszone heeft een totale oppervlakte
van bruto 9 hectare en sluit aan op het bestaande
bedrijventerrein. Op de max. 5000 m² grote percelen
bouwen kopers zelf met een architect en aannemer naar
keuze. Hierbij is de integratie van een bedrijfswoning
ook mogelijk.
Een gericht doelgroepenbeleid bepaalt welke
bedrijven zich op het terrein kunnen vestigen. Zo krijgen
Nieuwpoortse starters en ondernemers, die willen
uitbreiden of zich moeten herlokaliseren, voorrang.
Ondernemers die zich nog kandidaat willen stellen voor
de aankoop van een bedrijfsperceel kunnen dat via
www.wvi.be/ondernemen/inschrijven.
SLIM RUIMTEGEBRUIK
Opdat kleine ruimtevragers zich kunnen vestigen op het
bedrijventerrein, werd in overleg met de Stad ingezet
op de realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw. Een
bedrijfsverzamelgebouw bestaat uit afzonderlijke units
op eenzelfde perceel, waarvan bedrijven er één of
meerdere kunnen aankopen.
TIMING VAN HET PROJECT
Zodra de omgevingsvergunning is toegekend, start de
daadwerkelijke ontwikkeling van het gebied. Dit begint
met een archeologisch onderzoek, gevolgd door de
infrastructuurwerken. Deze worden verwacht in 2023.
De percelen moeten eind 2024/begin 2025 effectief
bouwrijp zijn.

verplaatsing vrijdagmarkt
Naar aanleiding van Winters Nieuwpoort wordt de vrijdagmarkt
verplaatst van 3 december 2021 tot en met 7 januari 2022. Je kunt
tijdens deze periode terecht in de Kokstraat, Kerkstraat en
Onze Lieve Vrouwstraat.
De boerenmarkt op zaterdag verplaatst
naar het Hendrik Geeraertplein.
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grootse vernieuwingen
in Nieuwpoortse Vismijn
Nieuwpoort investeert fors in de modernisering van de
stedelijke Vismijn. Er werd vooral werk gemaakt van betere
isolatie en koeling in de vishal. Aan de waterkant van het
Vismijngebouw werden op twee na alle poortopeningen
tussen kade en veilinghal dichtgemetseld. Ook alle ramen
aan de Kaaizijde in de veilinghal werden toegemaakt.
De grootste opdracht was het vernieuwen van de
bestaande betonnen anti-slipvloer. Er werd gekozen voor
een onderhoudsvriendelijk alternatief in epoxy.
Om de CO2-voetafdruk zo laag mogelijk te houden,
werkt Stad Nieuwpoort met een vaste energiezuinige
koelinstallatie.
ICONISCH GEBOUW IN EEN NIEUW JASJE
Ook aan de buitenkant van de Vismijn is er heel wat nieuws
op te merken. De stenen trap aan het Fonteinenplein werd
hersteld. Alle schrijnwerk en de voorgevel werden opnieuw
geschilderd. De grote raampartij zal voorzien worden van
stickers waarop inheemse vissoorten staan afgebeeld.
De toegemetselde poorten en ramen aan de voor- en
achtergevel worden nagebootst door middel van trompel’oeil-beschilderingen.

Ilse Vanhoutte
en Henri-Charles Soen		

EDUCATIEF BEZOEKERSCENTRUM

Wat vinden jullie van de kortingsactie
10 % meer koopkracht?

Op het gelijkvloers van de Vismijn kreeg zaal Verbanck een
update met aangepaste verlichting, nieuw meubilair en een
volledig uitgeruste keuken.
De volledige werking van de stedelijke Vismijn wordt
voorgesteld aan de hand van interactieve schermen.
Nieuwe fotoboeken laten je het rijke verleden van onze
visserijsector verkennen. Voor kinderen is er een quiz waarin
diverse aspecten van de Nieuwpoortse visserij aan bod
komen.

We vinden het een super initiatief! Met zo’n actie steunt
Nieuwpoort niet alleen de handelaars en horeca maar ook
de vaste bewoners, tweedeverblijvers en natuurlijk ook de
vele bezoekers die Nieuwpoort rijk is. We hadden echt niet
gedacht dat de klanten zo enthousiast gingen zijn. Niets is
minder waar. Iedereen houdt zijn kaart steevast klaar als ze
naar de kassa komen.

De vernieuwde Vismijn werd ingehuldigd in het bijzijn van Vlaams
minister Hilde Crevits en de verdienstelijke reders.

Wat is het sterke punt van Nieuwpoort
als ondernemersstad?

steun Foodsavers Westhoek
Medio 2020 startte DVV Westhoek met het sociaal distributieplatform
Foodsavers Westhoek. Het project steunt op drie pijlers:
•
•
•

Met de kortingsactie 10 % meer koopkracht
moedigt het stadsbestuur iedereen aan om
lokaal te winkelen. De verkregen korting uit
de ReCa-sector kun je alleen gebruiken in de
Winkelsector. Omgekeerd geldt hetzelfde
principe. De gespaarde punten kun je besteden
tot 1 april 2022 bij de deelnemende handelaars
die je herkent aan de opvallende raamsticker.

voedselhulp uitbreiden en versterken;
voedselverliezen doen afnemen;
sociale tewerkstelling realiseren.

Elke dag wordt voedsel opgehaald bij diverse ondernemers uit de
regio. Deze producten worden omwille van commerciële redenen uit
de rekken gehaald maar zijn vers, gezond en nog prima te eten. Het
Foodsaversproject vormt zo een aanvulling op de Voedselbank die zich
richt op de verdeling van droge of lang houdbare voeding.

Voor de kortingsactie voorziet de Stad 1 miljoen
euro. Let op: van zodra dit bedrag volledig
opgebruikt is, kunnen er geen punten meer
gespaard worden. Er wordt verwacht dat dit
halfweg november het geval zal zijn. Vanaf dan
kunnen punten alleen nog ingeruild worden.

Het distributieplatform herverdeelt vervolgens naar sociale organisaties
(sociaal restaurant, sociale kruidenier etc.) en zo tot bij mensen in
armoede.
DRAAG EEN STEENTJE BIJ MET JOUW ONDERNEMING
meer info via tel. 0477 49 94 67 of
aster.ketels@dvvwesthoek.be
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.Loft Living.

Het sterkste punt van Nieuwpoort is de ligging bij de zee
en de haven. Er zijn niet veel plekken waar je zo’n lange
winkelstraat evenwijdig met het strand hebt liggen en
waar je bezoekers het hele jaar door komen. Wanneer
mensen naar de zee gaan voor een wandeling, stappen ze
gegarandeerd één van de vele winkels en tearooms binnen.
Stad Nieuwpoort geeft ook de nodige ondersteuning om
als ondernemer te groeien in deze kuststad.
Wat betekent ondernemen voor jullie?
Dat is blijven zoeken naar nieuwe uitdagingen en manieren
om onze zaak nog beter te maken en zelfs uit te breiden.
Daarbij spelen we in op veranderende trends en passen
we ons aan naargelang de vraag. Zo zijn we een paar jaar
geleden begonnen met een luxe vakantiewoning Loft
Living Garden Suite die nu elke vakantie volgeboekt is
en openden we in 2019 onze tweede winkel Loft Living
Boutique met artikelen die je voordien in Nieuwpoort nog
niet kon vinden.

alle info en updates over de actie op
www.ikkoopinnieuwpoort.be

Kampt jouw (door het FAVV erkende) onderneming of organisatie
op regelmatige basis met (voedsel)overschotten die nog perfect
consumeerbaar zijn, maar uit de handel moeten worden genomen en in
de vuilnisbak belanden? Contacteer Foodsavers Westhoek.
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Arend Albrecht
en Heidi Maricou

.Bar Guidon.

.Visgroothandel NIJF.
.De Nieuwpoortse Vistrap.

Dominique David
en Dorothy Debal

.Bierhandel David-Debal

Valerie Van Maele

.Handy Home.
.Van Maele.

Wat vinden jullie van de kortingsactie
10 % meer koopkracht?

Wat vinden je van de kortingsactie
10 % meer koopkracht?

Wat vinden jullie van de kortingsactie
10 % meer koopkracht?

Wat vinden je van de kortingsactie
10 % meer koopkracht?

Het is een mooi initiatief omdat het voor een versterkende
wisselwerking tussen winkels en horeca zorgt.

De kortingsactie van Stad Nieuwpoort is een zeer
mooi initiatief. Het plaatst de lokale handelaars en de
horecasector extra in de kijker. Je merkt dat de consument
hier sterk op reageert en dit zeker apprecieert. We hopen
in de toekomst nog dergelijke initiatieven te mogen
verwachten.

Voor de klanten niets dan voordelen. Het is leuk
meegenomen dat je door je dagelijkse boodschappen
bijvoorbeeld eens lekker kunt gaan eten. Voor ons
ondernemers is het een mooie opportuniteit om elkaar te
steunen. Dankzij de handige infobrochure leren mensen
ook zaken kennen waar ze anders niet naartoe zouden
gaan. Zo krijgen we allemaal een duwtje na de coronacrisis, iets wat iedereen hard nodig had.

We vinden dit een goed initiatief omdat het mensen
aanzet om lokaal te kopen. Bovendien zorgt het voor
een wisselwerking tussen de retail en horeca. Opdat
de verkregen korting in een andere sector gebruikt
moet worden, kunnen alle handelaars van deze actie
meegenieten. We stellen ook vast dat onze klanten op
voorhand al weten waar ze de korting zullen spenderen en
dat geven ze graag aan ons mee.

Nieuwpoort is een stad in bloei en daar kunnen wij als
handelaars sterk van meegenieten. Nieuwpoort is voor ons
echt ‘the place to be’ omdat het gekend is voor zijn vele
vishandelaars, stedelijke Vismijn en lange geschiedenis
in de visserij. Ook zet de Stad enorm in op initiatieven
die Nieuwpoort als toeristische trekpleister promoten.
Wij werken hier graag aan mee. Zo organiseren we
rondleidingen in onze onderneming en op locatie in de
Vismijn. Als we vragen hebben of een voorstel willen
lanceren, vinden we altijd een luisterend oor bij de Stad.
Een pluspunt!

Wat is het sterke punt van Nieuwpoort
als ondernemersstad?

Wat is het sterke punt van Nieuwpoort
als ondernemersstad?

Nieuwpoort levert een mooie inspanning om alle
ondernemers op de kaart te zetten. Daarnaast blijft de Stad
handelaars aanmoedigen en steunen. Zo is de stadswebsite
enorm overzichtelijk: je vindt gemakkelijk wat je nodig
hebt. En ook met deze kortingsactie kunnen we steeds
rekenen op de hulp van de stadsmedewerkers. Kortom:
Nieuwpoort staat voor ons klaar!

We hebben in Nieuwpoort een enorm gevarieerd cliënteel
dat bestaat uit particulieren én professionelen. Tijdens de
zomer- en vakantiemaanden krijgen we daarbovenop nog
veel bezoekers en tweedeverblijvers over de vloer.

Wat betekent ondernemen voor jou?

We proberen steeds in te spelen op de vragen van de
klant, blijven onszelf verbeteren en groeien. Ons team is
het gezicht van onze onderneming en wat zijn we trots op
dat team! We leren elke dag bij en verwezenlijken nieuwe
ideeën. Maar het allerbelangrijkste is dat we doen wat we
graag doen. We staan iedere dag op met een glimlach en
geven het beste van onszelf.

Het vergt een beetje inspanning om klanten het systeem
duidelijk te maken maar eenmaal ze het onder de knie
hebben, vinden ze het fantastisch om iets cadeau te krijgen
bij hun aankoop of consumptie. Het stimuleert hen om na
het shoppen nog iets te consumeren of om met hun ReCapunten iets aan te kopen in een winkel.
Wat is het sterke punt van Nieuwpoort
als ondernemersstad?
De zee, de prachtige fiets- en wandelpromenade langs
de Havengeul, de mooie historische stadskern, de vele
restaurants en het uitgebreide aanbod van winkels, die ook
open zijn op zondag. De combinatie van al deze factoren
is zeer aantrekkelijk. Mensen vinden het aangenaam dat ze
hier veel kunnen beleven op sportief, cultureel, culinair en
recreatief vlak en komen daarom speciaal naar Nieuwpoort.
Naast de vaste inwoners van Nieuwpoort zorgen de
tweedeverblijvers en dagjestoeristen voor een extra
bestedingspatroon, wat ons zeker ten goede komt.
Wat betekent ondernemen voor jullie?
Ondernemen betekent op onze eigen, persoonlijke manier
fietsen verkopen of klanten in de bar bedienen. Het is
belangrijk dat de klant met een goed gevoel naar huis gaat.
Als zaakvoerders kunnen wij ook snel beslissingen nemen
en doorvoeren, waardoor we onze zaak kunnen laten
evolueren en verbeteren. Nieuwe trends of nieuwigheden
kunnen we meteen toepassen, zonder hiërarchische
drempels. Ondernemen betekent ook risico’s nemen en
leren omgaan met de mogelijke gevolgen.
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Wat is het sterke punt van Nieuwpoort
als ondernemersstad?

Ik behoor tot de tweede generatie die actief is in de
vissector. Vis verhandelen is me dus met de paplepel
ingegeven. We proberen duurzame partnerships te
onderhouden met personeel, klanten en leveranciers.
In een bedrijf is dit zeer belangrijk. Daarnaast bieden
we lokale, duurzame en kwalitatieve producten aan,
gecombineerd met een goeie service. We zijn aanwezig
vanaf 4 u. ’s ochtends zodat alle handelaars hun verse vis
op tijd krijgen. In de zomer doen we dit 7 dagen op 7.
Vishandelaar zijn, is meer dan een gewone job. Het moet
ook een passie zijn.

Wat betekent ondernemen voor jullie?

Wat betekent ondernemen voor jou?
Ondernemen is op een positieve manier ten dienste staan
voor ons cliënteel. Het geeft veel voldoening wanneer je
klanten kunt helpen, de juiste producten kunt aanleveren
en dit aan een correcte prijs. Ook klantenservice blijft heel
belangrijk voor ons. Het is telkens een genoegen als een
klant tevreden huiswaarts kan keren!

vind alle deelnemende handelaars op
www.ikkoopinnieuwpoort.be
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Centrum Ysara
en City

DE MENS – DE MENS LATE NIGHT
vr 19 november | Centrum Ysara 20 u.
De Mens is sowieso een band met een dwingend verhaal,
dat ook het verhaal van zijn publiek is. Dat wordt in De
Mens Late Night op een geheel nieuwe, stijlvolle manier
verteld. Met stemmige belichting, een comfortabele zetel
en sterke verhalen rond de nu eens intiem, dan weer
swingend gebrachte songs uit het eigen, rijke repertoire.

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.

STEVEN GOEGEBEUR – MANKRACHT
vr 03 december | City 20 u.
Als je in de hoek staat waar de klappen vallen, heb je
twee mogelijkheden: neergaan of terugvechten. Het
leven heeft Steven niet gespaard. Hij incasseerde slag na
slag. Ging uiteindelijk op de knieën. En net niet uitgeteld
gebeurde het wonder: ergens vond hij de kracht om recht
te krabbelen, op te staan, de rug te rechten. Mankracht.
Waar hij die kracht vond, wie hem die kracht gaf, hoe die
kracht te gebruiken? Steven vertelt het je in een verhaal van
struikelen, vallen en weer opstaan. Een verhaal van hoop,
geloof en liefde. Een verhaal dat niemand onberoerd zal
laten!

Hier krijg je de voorstellingen in november en december 2021
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.

KAMAGURKA – KAMAFRONT
vr 05 november | Centrum Ysara 20 u.
Met een nieuwe tentoonstelling in bezoekerscentrum
Westfront (zie p. 41) 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.

ZANNEMIE EN DE BENDE - PUREE KAN JE HIER NIET ETEN
Zannemie en de bende gaat op muzikale roadtrip. Met een
lading gloednieuwe muziek, zottigheden en verfrissende
miniverhalen. Puree kun je bij ons niet eten, maar moet je
doen (Huh?). Stil blijven klinkt bij Zannemie nogal uitbundig
en zwemmen doet ze op het droge. Zoals gewoonlijk
doet ze dat samen met Veston, Toetermans, Klopterop en
d’Onderlaag. Een bende om ‘a’ en ‘i’ en ‘U’ tegen te zeggen.
Zannemie en de bende staat voor volgroeide muziek voor
groeiende mensen en voor muzikaal engagement op het
podium én in de zaal.
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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

zo 07 november | Centrum Ysara 14.30 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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15 jaar Centrum Ysara
Op donderdag 9 december 2021 vieren we de vijftiende
verjaardag van Centrum Ysara op gepaste wijze met de muzikale
feestvoorstelling It might as well be Swing.
Deze feestvoorstelling start om 20 u. Wie een ticket koopt,
krijgt er enkele feestelijke extra’s bovenop! Zo verwelkomen
we je graag om 19 u. om mee te klinken op nog vele jaren
cultuurplezier met een sprankelend aperitief en extra animatie.
Ook laten we niemand met lege handen naar huis vertrekken.

culturele topper in de kijker
Dimitri Leue
Ontmoetingscentrum Ysara en City
mochten de afgelopen jaren al heel wat
getalenteerde performers ontvangen. Zo
was Vlaams acteur, schrijver en scenarist
Dimitri Leue al meermaals te gast in
Nieuwpoort. Op vrijdag 11 maart 2022
komt hij opnieuw terug naar onze stad
met zijn voorstelling 'Onderland' waarin
ook Warre Borgmans, Michael Pas, Alice
Reijs en Clara Cleymans meespelen. We
zochten hem op voor een goed gesprek.
Voor de culturele sector is het
absoluut niet gemakkelijk geweest
tijdens de coronapandemie. Hoe heb
jij dit ervaren? En hoe blij ben je om
opnieuw op een podium te staan?
Dan zal ik toch heel clichématig: het
spelen moeten zeggen. Het opzoeken
van het moment. Het unieke karakter van
het theater. En de ontmoetingen met het
publiek en de programmatoren. Dat vat
het zowat samen. In ieder geval niet het
verkeer. Want ja, wij zitten dus ook veel in
de auto. Wij zijn vertegenwoordigers van
cultuur. Altijd op de baan!
Cultuur speelt voor veel mensen een
belangrijke rol. Waarom heeft de mens
nood aan cultuur?
Van zodra de primaire behoeften vervuld
zijn, ontstaat er ruimte voor creativiteit. Al
van in de grot had men de behoefte om
zich uit te drukken.
"Het is communiceren in

een taal achter de taal.
Een onderbewuste laten
trillen. Dat onderbewuste
is universeel, cultuur
verbindt ons als mensen."
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Heb je een voorkeur voor theater? Of
liever een afwisseling tussen verschillende acteervormen?
Ik heb een absolute voorkeur voor
theater. Met name het live-aspect, het
beleven van het nu. Tegelijk de controle
van het moment en het loslaten van het
gebeuren. Dat maakt ons beroep altijd
spannend. Nooit routineus. Zelfs niet na
voorstelling veertig.
Nieuwpoort is als cultuurminnende stad
ontzettend tevreden om jou opnieuw
te mogen ontvangen. Kun je ons iets
vertellen over jouw eerdere ervaringen
in Nieuwpoort?
Ik ken jullie twee zalen. En gek genoeg
prefereer ik die in Nieuwpoort-Bad
omdat die iets gemoedelijks heeft.
Zo van: we zetten hier nog snel wat
stoelen neer. Nieuwpoort heeft twee
publieken. De mensen van ’t zeetje
en de mensen van het binnenland
die hier zijn komen wonen. Hierdoor
is er sowieso een divers publiek en
krijg je op verschillende ogenblikken
in de voorstelling een reactie. Ik hou
ervan om iets vroeger te komen en
om nog even te joggen op het strand
als opwarming. Ook dat is fijner vanuit
Nieuwpoort-Bad, uiteraard!
Binnenkort kom je met je nieuwe voorstelling Onderland naar Nieuwpoort.
Wat kun je hierover vertellen?
Het is een work in progress. Ik kan vertel
len dat het met geweldige acteurs is. Ik
kan vertellen dat het gaat knallen. Ik kan
ook vertellen dat het met heel veel naakt
is en dat we met katten jongleren, maar
dat zou allebei gelogen zijn. Neen, het
gaat nu steeds meer naar een spannende
voorstelling vol stevige oneliners.

Hoe kwam je bij het verhaal van de goudmijn en
de werkers erin?
Uit een krantenartikel. Jawel, blijkbaar is er in Zweden
een zilvermijn onder een stadje waardoor ze huizen
hebben verhuisd en wijken hebben afgebroken. Ik
heb het dan iets dramatischer gemaakt. Als grote
metafoor voor de mens die de tak afzaagt waar hij
zelf op zit.
In je nieuwe voorstelling sta je niet alleen op de
bühne. Je krijgt gezelschap van enkele topacteurs.
Hoe verloopt die samenwerking?
Het zijn allen raspaardjes en het is zo fijn om hen
bezig te zien. En dan nog wel van zo dichtbij. Ik
krijg dagelijks acteerlessen van deze kleppers. Zalig
gezelschap ook voor onderweg. Als mensen nog
iemand zoeken om naar het zuiden van Frankrijk te
rijden, kan ik u één van hen aanraden.
Hoe begin je eigenlijk aan een nieuwe (theater)
voorstelling?
Het begint bij een idee. Dan maak je een eerste
versie, vervolgens een tweede, dan volgt een derde
en inderdaad zo kom je algauw aan een vierde.
Iedere keer met input van de spelers. Ik vrees dat
we tegen de première aan de tiende versie zullen
zitten. Maar dat is niet erg, dat hoort er bij. Dat heet
fijn tunen.

TUTU PUOANE & REBIRTH:::COLLECTIVE
IT MIGHT AS WELL BE SWING
do 09 december | 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.
Eigen arrangementen van bekende croonerhits – specifiek
door en voor deze bezetting – en Tutu’s fantastische stem en
Afrikaanse muzikale achtergrond zorgen voor een unieke en
eigentijdse kijk op de vocale en bigband-traditie van weleer.
Vuurwerk op het podium gegarandeerd! Stil blijven zitten,
wordt wellicht onmogelijk.

projectie Centrum Ysara
Doorgaans gaat de aandacht vooral naar de optredende
artiesten. Nu plaatsen we ook de zaal zelf in de spotlight.
Letterlijk. Van vrijdag 3 tot en met zaterdag 18 december
2021 is er op de gevel van Centrum Ysara een bijzondere
projectie te zien.

Ben je momenteel bezig aan nieuwe projecten?
Uiteraard kijken we ook al naar volgend seizoen.
Kameleonie en Manja staan al in de startblokken.
Maar die mogen daar wel nog een paar maanden
blijven staan!
Heb je verwachtingen of doelen voor 2022?
Ik ben gestopt met verwachtingen. Corona leerde
me dat we ook in het echte leven beter in het
moment leven. Laat komen wat komt! En laat dat
vooral publiek zijn!

15 jaar = 15 % korting
Om het 15-jarig bestaan te vieren, geniet je van 15 %
korting bij aankoop van tickets voor vier verschillende
voorstellingen!

win gratis tickets
Verjaardagen draaien niet enkel om cadeautjes
krijgen. Wij delen ze liever uit! Voor elke voorstelling
zullen er duotickets te winnen zijn. Hou dus zeker de
Facebookpagina van Centrum Ysara & City in de gaten!
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historisch
nieuwpoort

Bij de heropbouw van de badplaats na de
Eerste Wereldoorlog herrijst ook het Casino.
De Brusselse architect Apollon Lagache
neemt het ontwerp voor zijn rekening. Het
art-decogebouw met twee opvallende
torentjes vertoont sterke gelijkenissen met
zijn Nieuwpoorts magnum opus: het Grand
Hôtel, de huidige White Residence.

van mondain Kursaal
tot Centrum Ysara
cultuurhuizen in
Nieuwpoort-Bad

Het naoorlogse Casino heeft nooit echt
zijn oorspronkelijke functie van cultuurhuis
vervuld. In de vijftiger jaren wordt het ge
bruikt om vakantielogés in onder te brengen,
onder andere van de Bond van Grote en van
Jonge Gezinnen.

Dit najaar viert de Stad het vijftienjarig bestaan van Centrum
Ysara. Het cultureel ontmoetingscentrum in Nieuwpoort-Bad
werd officieel geopend op 9 december 2006.
Sindsdien werden er maar liefst 164 verschillende cultuur
voorstellingen geprogrammeerd. Grote en beloftevolle namen,
talent van eigen bodem en zelfs internationale sterren, artiesten
van verschillende genres ... allen passeerden ze de revue.

het naoorlogse Casino

Op de badplaats heeft Centrum Ysara een aantal voorgangers
gekend. We laten je even kennismaken met deze thans
verdwenen cultuurtempels aan zee.

Eind jaren ’60 worden de plannen voor
gesteld om een heus cultureel centrum in
Nieuwpoort-Bad op te trekken. Het gebouw
komt naast het Loodswezenplein. Het
cultureel centrum is door omstandigheden
nooit helemaal afgewerkt of gebruikt. In
het midden van de jaren 80 wordt het
afgebroken. Op dezelfde plek staat vandaag
Residentie Den Oever.

Op de Zeedijk, tussen het Hendrikaplein
en de huidige Veurnestraat, wordt op 1 juni
1864 de eerste steen gelegd voor de bouw
van een paviljoen-kursaal. De inhuldiging
vindt plaats op 21 juli van datzelfde jaar. Op
de foto is het theatergebouw het tweede
gebouw van rechts. Helemaal rechts kun je
de exotische plantenserre van de familie
Crombez herkennen.
Het theater wordt tijdens de beschietingen in
de Groote Oorlog tot puin herleid.

het theater
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het cultureel centrum

Centrum Ysara.

In 1868 opent op de Zeedijk het prestigieuze
Casino. Op de foto gaat het om het tweede
gebouw van rechts. Ernaast, op de hoek van
de Zeedijk en de huidige Lefebvrestraat,
bevindt zich het Grand Hôtel de la Plage.

het eerste Casino

In 1982 wordt begonnen met de afbraak van
deze architecturale parel. In 1993 verdwijnen
de laatste restanten van het gebouw volledig
onder de sloophamer.

Op 9 december 2006 wordt Centrum Ysara
ingehuldigd. De cultuurzaal krijgt bij de opening
Linda Schacht en wijlen Toon Hillewaere als meter
en peter. Samen met dat andere cultuurhuis – de
City in Nieuwpoort-Stad – biedt Centrum Ysara je
een aangename setting om kunst en cultuur in
Nieuwpoort te beleven.

Het Casino is tijdens de belle époque hét
trefpunt voor de mondaine badgasten
en grondeigenaars in Nieuwpoort-Bad.
Er worden regelmatig concerten, theater
voorstellingen en musicals opgevoerd. Tal
van internationale vedetten staan er op de
planken.
Het gebouw wordt compleet verwoest
tijdens de Eerste Wereldoorlog.
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beleven

In november en december verwent de Stad je met een
goedgevulde activiteitenkalender. Er valt heel wat leuks te
beleven. Uit het rijke programma selecteren we tien must-do’s
voor een bijzonder en uitdagend najaar in Nieuwpoort.

1

boeiende expo
in de bib

DONDERDAG 18 NOVEMBER
T.E.M. WOENSDAG 15 DECEMBER
COMMONWEALTH WAR GRAVES COMMISSION
In herdenkingsmaand november pakt de bibliotheek uit
met een tentoonstelling over de Commonwealth War
Graves Commission (CWGC). Deze organisatie is verant
woordelijk voor de nagedachtenis van 1,7 miljoen ge
sneuvelden van het Gemenebest in 150 landen. Wereldwijd
beheert de CWGC meer dan 2.500 begraafplaatsen.
Zo onderhoudt de CWGC Ramscappelle Road Military
Cemetery, soldatengraven op de stedelijke begraafplaats
en het kerkhof van Sint-Joris. Verder houdt ze het Nieuport
Memorial in ere. Dit gedenkteken met de drie leeuwen
vermeldt de namen van 556 soldaten wiens lichaam nooit
gevonden of geïdentificeerd werd.
De expo toont hoe het verhaal van de Commonwealth War
Graves Commission begon en waarvoor ze anno 2021 staat.
Hoe ze het herdenkingslandschap zoals we het vandaag
kennen, heeft gevormd. En welke rol ze in onze stad speelt.
Gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bib
Stedelijke bibliotheek, Kokstraat 18A

2

creatieve workshop
voor kinderen

DONDERDAG 04 NOVEMBER
KNUTSELSESSIE KRIMPFOLIE
In de herfstvakantie kunnen kinderen zich uitleven tijdens
een knutselsessie met krimpfolie. Ontketen je creativiteit en
verbaas ouders, familie en vrienden met je ongebreidelde
fantasie. Fleur die saaie frigo op met een toffe magneet.
Je kunt ook zelf halloweenversiering fabriceren of een
gepersonaliseerde sleutelhanger, kerstboomornamenten
etc. Breng zelf kleurpotloden en stiften mee. Andere
materialen worden voorzien.
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
Voor kinderen van 8 tot 14 jaar. Max. 15 kinderen per sessie.
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3

test je
kennis!

ZONDAG 26 NOVEMBER
QUIZ VAN DE SPORTDIENST
Na een jaar afwezigheid is de Quiz van de Sportdienst
terug! Deze leuke wedstrijd test je algemene kennis aan
de hand van een negental verschillende onderwerpen. Er
vallen mooie prijzen te winnen.
Deelname is gratis voor alle Nieuwpoortse sport- en
socioculturele verenigingen. Er kunnen 60 ploegen
meestrijden. Een ploeg telt maximum drie deelnemers.
Stedelijke Vismijn, zaal Iseland
Deuren open vanaf 19 u. Quiz start stipt om 20 u.
Schrijf je voor vrijdag 19 november in via Sportdienst,
Dudenhofenlaan 2B of sport@nieuwpoort.be.

4

dubbel
Sinterklaasplezier

De komst van de Sint wordt extra feestelijk met een
uitdagende Sinterklaaszoektocht en een heuse parade
doorheen de binnenstad.

WOENSDAG 10 NOVEMBER
TOT WOENSDAG 08 DECEMBER
SINTERKLAASZOEKTOCHT
Sinterklaas heeft een probleem. Hij is zijn Pieten kwijt!
Daarom heeft hij hulppieten zoals jij nodig om mee te
helpen zoeken. Bij het inschrijven, krijg je een startpakket.
De Pieten hebben zich verstopt rond de vier bibliotheken
van Viertoren. De bibs van Veurne en De Panne vormen
groep 1, deze van Koksijde en Nieuwpoort groep 2.
Voltooi twee zoektochten, één uit elke groep, om de 20
Pieten terug te vinden. Duid alle Pieten aan die je vindt
in je pietenpaspoort uit je pakket. Breng je paspoort terug
naar de bibliotheek en maak kans op een toffe prijs.
Organisatie in samenwerking met de Viertoren-bibliotheken.
Gratis | Inschrijven bij één van de Viertoren-bibliotheken.
Voor kinderen van 3 tot 10 jaar

ZONDAG 21 NOVEMBER
SINTERKLAASPARADE
De Nieuwpoortse kinderen mogen op hun beide oren
slapen! De Sint liet weten dat al onze jongste stadsgenoten
bijzonder braaf zijn geweest. Hij slaat zijn bezoek aan
Nieuwpoort dus zeker niet over. Integendeel, hij komt zelfs
wat vroeger dan gepland en pakt uit met een mooie parade.
Plezier verzekerd!
Parcours door het stadscentrum. Start op het Marktplein.
Vanaf 15 u.
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Winter Village
Het Marktplein wordt van zaterdag 18 december 2021 tot en met zondag
9 januari 2021 een feeëriek winterdorp. Een kronkelend ijspad laat je
glijden tussen zes sfeervolle chalets die geuren naar glühwein, jenever en
typische wintersnacks.

Winter Ambiance Podium
In het Winter Village op het Marktplein komen elke dag bekende en
minder bekende artiesten langs. Ze zullen je doen shaken of laten je
meebrullen met de vetste hits van toen en nu.
Ambiance verzekerd!

18 DEC 2021 - 09 JAN 2022

High Tea & Tree House
Laat je meeslepen door die hemelse kerstsfeer in het High Tea & Tree House
in de Stadshalle. De mooiste decoratie van Goodwill, gecombineerd met de
fijnste gebakjes of hartverwarmende aperitiefjes laat niemand onberoerd.
Boven in de Stadshalle maakt de enige, echte Kerstman zijn opwachting.
Voor de kleinsten is er een programma op maat!

winterwandeling
Twee uitgestippelde parcours brengen je langs de vele decoraties van
Winters Nieuwpoort. Er is een lus in Nieuwpoort-Bad en in NieuwpoortStad. Waarom beide niet combineren tot de Winter Wandeling XL?

winter slide

Stadsbestuur trakteert!
BON VOOR GRATIS OLIEBOLLEN
Zaterdag 18 december 2021
19 tot 21 u.

Ontdek het volledig programma
vanaf maandag 15 november 2021
op www.wintersnieuwpoort.be.
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Oliebollenkraam
Marktplein Nieuwpoort

Waag je aan een ritje op de rodelbaan.
Zicht op zee, muts op, sleetje onder je billen en … glijden maar!

winter chalet
De Winter Chalet komt terug naar Nieuwpoort-Bad. Eens binnen, waan je
je echt in de Alpen-aan-Zee. De Winter Chalet is open van vrijdagavond 17
december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022. Naast de Winter Chalet
komt de authentieke carrousel voor dubbel plezier.

Een bon per persoon. Zolang de voorraad strekt.
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waterpret in
het zwembad

MAANDAG 22 NOVEMBER
T.E.M. ZONDAG 28 NOVEMBER
ZWEMBADDAGEN
Het stedelijk zwembad vormt opnieuw het decor voor de
jaarlijkse Zwembaddagen. Elke dag kun je deelnemen aan een
leuke activiteit!
De Zwembaddagen worden op zondag afgesloten met een
portie oliebollen voor iedere zwemmer.
ZWEM JE ZOT
De hele week kun je jouw gezwommen meters bijhouden
op een Smart Watch. Wie de meeste kilometers heeft
gezwommen, krijgt een mooie prijs.

De

Sprookjesboerderij
met Rosie

8

Kinderboerderij wordt
sprookjesboerderij

Tijdens de herfstvakantie baadt Kinderboerderij De Lenspolder
in de sfeer van de sprookjes van weleer.
Rosie, het moderne Roodkapje, neemt je mee op een
verrassende en leerrijke tocht. Volg het uitgestippelde
sprookjespad en laat je onderdompelen in de sprookjes van
Roodkapje en de Wolf, De Bremer stadsmuzikanten, De Drie
Biggetjes, De Zeven Geitjes en de Wolf en Het Lelijke Eendje.
Rosie wijst je wel de weg.
Gezinnen krijgen een gratis sprookjeszoekkaart mee om de
tocht nog leuker te maken.
Kinderboerderij De Lenspolder is in de herfstvakantie
dagelijks open van 10 tot 17 u. Tijdens de vakantieperiode
heeft de Kinderboerderij nog heel wat andere leuke
activiteiten voor je in petto. Je ontdekt ze allemaal in de
kalender achteraan in dit magazine.

MAANDAG
BREVETZWEMMEN
17 tot 20 u.

DINSDAG
SPONSORZWEMMEN VOOR LAGERE SCHOLEN
Supporters zijn welkom!
13.30 tot 16 u.

WOENSDAG
ONTBIJTZWEMMEN
7 tot 8 u.

RAVOTNAMIDDAG MET DE AQUAFREEZE
13.30 tot 16.30 u.

DONDERDAG
SFEERZWEMMEN
18 tot 20 u.

DUIKINITIATIE
i.s.m. de Nieuwpoortse Duikclub
(inschrijven verplicht)
20 tot 22 u.

ZATERDAG
RAVOTNAMIDDAG MET DE AQUAROCK
EN AQUAKLIMBRUG
13.30 tot 16.30 u.

ZONDAG

7

feestelijke afsluiter
van het jaar

DINSDAG 28 DECEMBER

9

Kerstliederen zingen
met Ishtar

EINDEJAARSFEEST SENIOREN

MAANDAG 27 DECEMBER

Muziek en dans vormen de vaste ingrediënten van deze
niet te missen gezellige namiddag voor alle Nieuwpoortse
senioren.

TUSSEN DONKER EN LICHT

De deuren gaan open om 13 u. Daarna wordt koffie
voorzien. Om 14.30 u. is er het optreden van Eddy Herman
en Showballet Showcase. John Leo, Popkoning en Koen
Desmet staan om 16 u. op het podium. Het einde is
voorzien om 18.30 u.
Stedelijke Vismijn, zaal Iseland
€ 12 (incl. taart, koffie en bordje met verschillende broodjes)
Tickets via Toerisme Nieuwpoort en www.nieuwpoort.be

Authentieke Europese kerstliederen en winterse ballades
vormen de hoofdmoot van het kerstconcert Tussen Donker
en Licht. Oude Vlaamse kerstliederen, gekend of minder
gekend, werden in een verrassend nieuw en kleurrijk
kleedje gestoken. Daarnaast zijn er kerstliederen uit Polen,
Engeland en Frankrijk.
Tussen Donker en Licht is het verhaal van de mens die
hunkert naar het leven na de winter, naar de dooi na de
vrieskou, naar muziek na de stilte, naar verhalen van hoop
na de winterslaap. Een voorstelling waar je warm van wordt.
17 u.
Sint-Bernarduskerk, Nieuwpoort-Bad
€ 8 | Tickets via Toerisme Nieuwpoort of via
www.nieuwpoort.be/kerstconcert-ishtar

KINDERDISCO MET DJ JARI
10 tot 12 u.
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De klasfoto uit 1962-1963 waarop Kamagurka en de vier
heren te zien zijn.

Wat is jullie bijdrage aan het project Kamafront?
Robin Maes: We hebben veel gepraat over Nieuwpoort,
vroeger en nu. Tijdens ons gesprek hadden we het ook
over de gelijkheid onder de Nieuwpoortenaren.
Jean-Marie Poley: Het interview vond plaats in onze
oude school en ik heb hem onze vroegere klasfoto
bezorgd die ook te zien is op Kamafront. Kamagurka was
enorm geïnteresseerd in mijn leven en werkervaringen.

Op de foto zien we van links naar rechts: Luc Leye,
Ronny Ryssen, Robin Maes en Jean-Marie Poley.

terug naar de
kinderjaren van
Kamagurka
een babbel met
zijn vroegere
klasgenoten
In de nieuwe expo 'Kamafront' in
bezoekerscentrum Westfront laat
Kamagurka 65 personen aan het woord.
Vijf hiervan zijn hem niet onbekend. Robin
Maes, Luc Leye, Jean-Marie Poley, Ronny
Ryssen en René Plaetevoet leerden Kama
kennen als Luc Zeebroek toen ze samen
op school zaten in de Rijksmiddelbare
school, nu gekend als De Vierboete. Allen
groeiden ook samen op in Nieuwpoort.
Tijdens de voorbereidingen van Kamafront
haalden ze samen herinneringen op aan
hun kindertijd. Uiteraard willen wij hier
meer over weten.
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Wat is jullie mooiste herinnering aan
de jeugdjaren met Kamagurka in
Nieuwpoort?
Jean-Marie Poley: We volgden samen
met Kama les aan de Rijksmiddelbare
school van Nieuwpoort. Ik weet nog dat
hij een goede leerling en mededinger
voor de eerste plaats op het rapport was.
Toen werd nog een klassement opge
maakt en Kama wilde altijd de meeste
punten behalen. Hij was absoluut geen
extraverte leerling maar hij observeerde
iedereen wel voortdurend.
Robin Maes: Kama was in die tijd een
echt lichtgewicht en ik herinner me dat
hij putjes in zijn wangen had wanneer
hij lachte. Kamagurka stak zelf niet echt
veel kattekwaad uit op school want hij
is niet lang in Nieuwpoort gebleven. Hij
zat samen met ons op school tijdens de
eerste drie jaren van het lager onderwijs.
Zijn ouders verhuisden naar Oostende
waar ze een verfwinkel uitbaatten. Toen
zat Kama niet langer in onze klas.
Luc Leye: Op onze lange wandeling naar
school kwamen we Kama regelmatig
tegen. Wat mij bijgebleven is, was zijn
rare manier van wandelen. Toen hij klein
was, had hij namelijk klompvoeten. Het
leek dan soms of hij dronken was of

ieder moment kon omvallen. Ik kan mij
niet herinneren dat hij in de klas speciaal
uit de hoek kwam. Wel herinner ik me
dat er op school enkele leerlingen waren
die allerlei gekke dingen deden. Ook
Kama moet daar van onder de indruk
zijn geweest want hij voert ze nu nog
regelmatig op in zijn shows. Later, begin
jaren ’80 maakte hij van onze klasfoto
een mooie karikatuur in het tijdschrift
Humo en toen besefte ik voor het eerst
dat Kamagurka in feite Luc Zeebroek was.
Ronny Ryssen: Mijn beste herinnering
bewaar ik aan de tijd toen we bij hem
thuis speelden. Luc woonde met zijn
ouders in de Oostendestraat en kon
toen al veel mooie tekeningen maken.
Hij is dan verhuisd naar Oostende en
zo verloren we elkaar uit het oog. De
communicatie was uiteraard niet zoals

nu. Zijn tante hield de handelszaak Zeebroek Stores op de Kaai open en mijn
vader informeerde af en toe hoe het ging
met Kama. Zo bleef ik toch een beetje op
de hoogte over zijn leven. Later volgde ik
hem via zijn talrijke tekeningen in Humo
en de vele televisieprogramma’s waarin
hij optrad. Zoals veel andere klasgenoten
ga ik zo vaak ik kan naar de optredens
van Kamagurka. Het is telkens genieten!

Luc Leye: Ook ik werd uitvoerig bevraagd over mijn
leven en loopbaan die zich grotendeels in Nieuwpoort
heeft afgespeeld. Daarbij kwamen heel wat onder
werpen aan bod. Ik had ook enkele voorwerpen uit
'onze tijd' die hij zou verwerken in zijn expo Kamafront.
Ronny Ryssen: Tijdens het terugzien met Kama
hadden we het uitvoerig over mijn leven. Het was een
bijzondere en aangename ervaring voor ons allebei.
Hoe heb je de samenwerking met Kama ervaren?
Luc Leye: Ik volg Kama al vele jaren en bewonder zijn
spitsvondigheid in zijn karikaturen en dialogen. Tijdens
een show in Nieuwpoort vroeg Luc mij eens op het
podium. Het gekke is dat hij daarbij een mop maakte
over de onderwaterzetting … tijdens WO I … Heel
toepasselijk natuurlijk! Ik vond het dus een hele eer dat
hij mij opnieuw uitnodigde om deel te nemen aan dit
uniek project.

10

Kamagurka in
Westfront

Kamagurka is het pseudoniem van de in Nieuwpoort geboren
en getogen Luc Zeebroek. De gelauwerde cartoonist,
kunstenaar en stand-upcomedian werd in mei 65 jaar. Hij viert
dat met een nieuw project in zijn geboortestad.
De tentoonstelling Kamafront in bezoekerscentrum Westfront
geeft de bezoeker een inkijk in 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.
Naast de expo is er ook de gelijknamige podiumvoorstelling
Kamafront. Meer info lees je op p. 28.

Jean-Marie Poley: Ik vond het een heel leuke ervaring
om Kama opnieuw te ontmoeten. Ik ga regelmatig naar
zijn optredens en heb hem ook al aan het werk gezien
in de City in Nieuwpoort. Zijn shows zijn altijd hilarisch!
Robin Maes: Het was een leuk weerzien met de andere
klasgenoten en het was bijzonder fijn om samen met
Kamagurka herinneringen op te halen.
Ronny Ryssen: Het was een superleuke ervaring.
Kamafront wordt zeker en vast een speciale tentoon
stelling. Alleen al door de figuur van Kama. Heel wat
Nieuwpoortenaren zullen sowieso genieten van zijn
expo.
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Nieuwpoort
in beeld

rondleiding met
de curator
De leerlingen van het zesde leerjaar van
Vrije Basisschool Stella Maris kwamen
op dinsdag 21 september 2021 naar
bezoekerscentrum Westfront. Ze
bezochten er de tentoonstelling Mijn
Oorlog – Juul Filliaert 1914-1918. Daarbij
kregen ze deskundige uitleg van hun
leerkracht Luc Filliaert, kleinzoon van Juul
én de drijvende kracht achter de expositie.

Sir Anthony Seldon
op bezoek
Op woensdag 15 september 2021 werd
historicus en auteur Sir Anthony Seldon
op het Stadhuis ontvangen. Hij is de
bezieler van de Western Front Way, een
wandelroute van 1.000 km die de frontlijn
van WO I volgt van Nieuwpoort tot
Pfetterhouse aan de Frans-Zwitserse grens.

drie jaar volkstuintjes

Een 35-tal dagen eerder was Sir Anthony
vertrokken om deze wandeltocht te
volbrengen. Op het laatste stuk werd hij
vergezeld door Brits ambassadeur Martin
Shearman en kapitein Justin Fowler.

Langs de oude spoorweg bij de Stationslaan zijn er 43 volkstuintjes. Dit project werd drie
jaar geleden gestart en zorgt ervoor dat tuinhouders kunnen genieten van eigen fruit en
zelfgekweekte groenten. Naar aanleiding van deze derde verjaardag werd op vrijdag 24
september 2021 een groepsfoto gemaakt met alle tuiniers.

diamanten
huwelijkspaar
Jos De Troyer en Thérèse De Neve huwden
op 8 september 1961. Beiden werkten
in de financiële sector in Brussel. Vijftien
jaar geleden richtten ze Dansclub Iduna
op. Ze leerden klassieke dansen aan en
verzorgden veel optredens op de Zeedijk
tijdens de vakantieperiodes. Ze traden
ook meermaals per jaar op in rust- en
verzorgingstehuizen. De jubilarissen
hebben een hechte band met hun twee
kinderen en hun partners, hun vier
kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.
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eerbetoon
aan Canadese
bevrijders
Stad Nieuwpoort onthulde op maandag
13 september 2021 het nieuwe
herdenkingsbord in de Canadalaan bij
het Sportpad ter ere van de moedige
Canadese bevrijders. De ceremonie
vond plaats in aanwezigheid van de
Canadese ambassadeur Alain Gendron.
De gedenkplaat brengt hulde aan de
Canadese militairen die in september
1944 een einde maakten aan de Duitse
bezetting van Nieuwpoort.
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gouden paar
Luc Vantomme en Magalie Bousse traden op 16
bij de verzekeringsmaatschappij Securitas, het latere
september 1971 in het huwelijk. Luc was beroepshalve
AG Insurance. Luc is penningmeester van OKRA terwijl
actief als technisch ingenieur bij Bell Telephone en Telogy. Magalie zich inzet voor de logistieke ondersteuning. Luc
helpt tevens bij de toneelvoorstellingen van Willen is
Magalie was 34 jaar werkzaam op het directiesecretariaat
Kunnen in Ramskapelle waar hij instaat voor klank en licht.

vijftig jaar getrouwd
Freddy De Cuyper en Monique Siau traden op 17 april
1971 in het huwelijk. Freddy was beroepshalve actief
als manager bij een firma van industriële elektriciteit
in Vorst. Monique werkte als bediende bij de Generale
Bank, nu BNP Paribas Fortis. Het echtpaar is bijzonder

trots op hun twee kinderen en kleindochter. Freddy was
vroeger een ervaren surfer en zeiler. Nu is hij actief bij de
Nieuwpoortse Petanqueclub. Beide jubilarissen zijn lid van
Wandelclub Nieuwpoort en OKRA.

Marie-Louise is 100 jaar!
Marie-Louise Vercruyce vierde dinsdag 31 augustus 2021
haar honderdste verjaardag in wzc Ten Anker, waar ze zich
erg thuis voelt. De kranige eeuwelinge was gehuwd met
technisch tekenaar en kunstenaar Michel Bollion met wie ze
vier kinderen kreeg. Marie-Louise heeft zes kleinkinderen en

50e huwelijksverjaardag
Boudewijn Delcloo en Nelly Calcoen stapten op 16
oktober 1971 in het huwelijksbootje.

drie achterkleinkinderen waar ze erg trots op is. Marie-Louise
blijft het reilen en zeilen van de ganse familie volgen. Naast
haar drukke taken als huisvrouw en moeder van vier vond ze
de tijd om te naaien, breien en haken. “Altijd content zijn, dat
is mijn lang leven”, is de lijfspreuk van Marie-Louise.

was hij aangesloten bij de voetbalclubs de Nieuwe
Beiaard, De Astra en Croky Chips in Veurne. Boudewijn
neemt met Transplantoux sinds 2013 enthousiast deel aan
de beklimming van de Mont Ventoux.

Boudewijn werkte 38 jaar bij de NMBS terwijl Nelly 33 jaar De jubilarissen zijn bijzonder trots op hun twee zonen en
hun vijf kleinkinderen.
werkzaam was in het wzc De Zathe. Boudewijn speelde
vier jaar bij de reserveploeg van WS Adinkerke. Voordien
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De evenementen en activiteiten
in deze UiTkalender zijn onder
voorbehoud. De meest recente
updates krijg je via de officiële
communicatie- en promotie
kanalen van Stad Nieuwpoort.

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

agenda

NOVEMBER / DECEMBER

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 29 november 2021.

DINSDAG 02 NOVEMBER

De

Sprookjesboerderij
met Rosie

Tijdens de herfstvakantie baadt
Kinderboerderij De Lenspolder
in de sfeer van de sprookjes van
weleer.

Workshop handpoppen knutselen.
Max. 20 kinderen per sessie.
10 tot 12 u. (muzikale animatie 		
en kindergrime van 14 tot 16 u.)
€ 2,50 | Reserveren via
www.visit-nieuwpoort.be, de
Kinderboerderij of Toerisme 		
Nieuwpoort

Leer hoe je met een houten lepel
leuke diertjes kunt knutselen. Max.
20 kinderen per sessie.
10 tot 12 u. (muzikale animatie 		
en kindergrime van 14 tot 16 u.)
€ 2,50 | Reserveren via de
Kinderboerderij, balie Toerisme 		
of www.visit-nieuwpoort.be

DONDERDAG
04 NOVEMBER
SPROOKJESWORKSHOP
HET LELIJKE EENDJE
Knutsel mee aan jouw lelijke
eendje. Max. 20 kinderen.

T.E.M. ZONDAG 01 MEI 2022
EXPO IN WESTFRONT
KAMAFRONT
Meer info lees je op p. 41.

10 tot 12 u. (muzikale animatie, 		
kindergrime en bezoek Wolf en 		
Co van 14 tot 16 u.)
€ 2,50 | Reserveren via de
Kinderboerderij, balie Toerisme 		
of www.visit-nieuwpoort.be

T.E.M. MAANDAG
08 NOVEMBER
SPROOKJESTOCHT MET ROSIE
Meer info lees je op p. 39.
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Kunsthuis Mamézon, Louisweg 70
€ 35 | Inschrijven via
info@vigoreshealth.be of
www.vigoreshealth.be/contact

SPROOKJESWORKSHOP
ROODKAPJE EN DE BOZE WOLF

SPROOKJESWORKSHOP
HOUTEN LEPEL

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

Op een leuke, positieve en
hartverwarmende manier ga je aan
de slag met het beginsel van de
Persoonlijke Kracht door verschillende
oefeningen te maken.

DINSDAG 02 NOVEMBER

WOENSDAG
03 NOVEMBER

SPORTPASSEN

WORKSHOP
STA IN JE KRACHT MET KLEUR!

BIGFOOT FAMILY

WOENSDAG
03 NOVEMBER

CLEO

DONDERDAG
04 NOVEMBER

ZONDAG 07 NOVEMBER
ZANNEMIE EN DE BENDE
PUREE KAN JE HIER NIET ETEN

CINEMA CITY
CLEO

Meer info lees je op p. 28.

De 17-jarige Cleo verloor haar
ouders bij een auto-ongeval met
vluchtmisdrijf. Om dat plotse
verlies te plaatsen, werpt ze zich op
pianopartituren van Rachmaninov
en op het Brusselse nachtleven,
waar ze de twaalf jaar oudere en
mysterieuze Leos leert kennen.
Bij hem vindt ze de afleiding en
affectie die ze nodig heeft.
14 en 20 u.
City
www.cultuurnieuwpoort.be

14 u.
Centrum Ysara
www.cultuurnieuwpoort.be

T.E.M. ZONDAG
07 NOVEMBER
BEAUFORT 21
In Nieuwpoort exposeren
landgenoot Maarten Vanden
Eynde en de Poolse Goshka
Macuga.

KINDERFILMNAMIDDAG
BIGFOOT FAMILY
Sinds zijn terugkeer uit de
wildernis is Bigfoot een echte ster,
tot groot ongenoegen van zijn
zoon. Enkele dagen later verdwijnt
de harige avonturier ... Adam zet
koers naar het Hoge Noorden
om – samen met zijn mama, de
ondernemende wasbeer Trapper
en de onhandige beer Wilbur –
zijn vader te redden.

ZANNEMIE

www.nieuwpoort.be of
www.beaufort21.be

KAMAFRONT

VRIJDAG
05 NOVEMBER
VOORSTELLING
KAMAGURKA - KAMAFRONT

DINA RODRIGUEZ

Meer info lees je op p. 28.

DONDERDAG
04 NOVEMBER

DINSDAG 09 NOVEMBER
MUZIKALE NAMIDDAG SENIOREN

WORKSHOP
CREATIEF MET KRIMPFOLIE

Geniet van een prachtig optreden van
Dina Rodriguez.

Meer info lees je op p. 34.
ESCAPEROOM

14 tot 16 u.
City, Valkestraat 18
€ 5 | Tickets via Toerisme Nieuwpoort
of www.nieuwpoort.be

ZATERDAG 06 EN
ZONDAG 07 NOVEMBER

WOENSDAG 10 NOVEMBER
T.E.M. 08 DECEMBER

ESCAPEROOM DARMZIEKTEN

SINTERKLAASZOEKTOCHT

Meer info lees je op p. ??.

Meer info lees je op p. ??.
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DONDERDAG 11 T.E.M.
MAANDAG 15 NOVEMBER

ZATERDAG 27 NOVEMBER
T.E.M. ZONDAG
12 DECEMBER

ESCAPEROOM DARMZIEKTEN
Meer info lees je op p. 13.

ZATERDAG 13 NOVEMBER

THE MAURITIAN

SINTERKLAASPARADE

12 H VAN NIEUWPOORT
Wedstrijd met radiogestuurde auto's
ten voordele van de MUG Heli.
7.30 tot 20.30 u.
Stedelijke Vismijn, zaal Iseland
tom.calcoen@telenet.be

DONDERDAG
18 NOVEMBER

ZONDAG 21 NOVEMBER
SINTERKLAASPARADE

DONDERDAG FILMDAG
THE MAURITIAN

Meer info lees je op p. 35.

Mohamedou Ouid Slahi werd
na 9/11 opgepakt en zonder
enige vorm van rechtspraak
gevangengezet in Guantanamo
Bay. Net wanneer hij alle hoop
dreigt te verliezen, vindt hij
bondgenoten in advocaat Nancy
Hollander en haar assistent.
Samen worden ze geconfronteerd
met talloze obstakels.

T.E.M. MAANDAG
15 NOVEMBER
FENIKSWANDELING
IN HET SPOOR VAN ... FENIKS
Een verrassende wandelroute in
de Nieuwpoortse binnenstad, aan
elkaar gelinkt door zes kortfilms
over wat er zich 100 jaar geleden
afspeelde.
www.visit-nieuwpoort.be.

DINSDAG 16 NOVEMBER
OEFEN JE NEDERLANDS
IN HET ABC-KAFFEE
Meer info lees je op p. 15.
WEBINAR
RENOVEREN IN DE WESTHOEK

WORKSHOP
WANNEER TWEE KRACHTBRONNEN
ELKAAR ONTMOETEN
Je gaat aan de slag met de beginsel
van de Persoonlijke Kracht en Phyto 5
op een leuke en interactieve manier.
Kunsthuis Mamézon, Louisweg 70
€ 35 | Inschrijven via
info@vigoreshealth.be of
www.vigoreshealth.be/contact

DONDERDAG
18 NOVEMBER T.E.M.
WOENSDAG 15 DECEMBER
TENTOONSTELLING
COMMONWEALTH WAR GRAVES
COMMISSION IN NIEUWPOORT

Meer info lees je op p. 14.

Je gloednieuwe B&B inschrijven voor
een tv-programma brengt een hoop
werk mee. Maar als er zich na de
officiële opening nogal wat 'onvoor
ziene omstandigheden' voordoen,
stijgt het stressniveau.

MAANDAG 22 T.E.M.
ZONDAG 28 NOVEMBER
ZWEMBADDAGEN
Meer info lees je op p. 38.

DONDERDAG 25 NOVEMBER

Meer info lees je op p. 31.

DINSDAG 28 DECEMBER

Na de economische ondergang
van haar bedrijf op het platteland
van Nevada gaat Fern met een bus
op pad om de wereld te verkennen
als een moderne nomade.
14 en 20 u.
City
www.cultuurnieuwpoort.be

WORKSHOP
STA IN JE KRACHT MET KLEUR!

EINDEJAARSFEEST SENIOREN
Meer info lees je op p. 38.

Meer UiTinfo: zie 2 november.

WOENSDAG 15 DECEMBER
WORKSHOP
STA IN JE KRACHT MET KLEUR!
Meer UiTinfo: zie 2 november.
TOM & JERRY

Lezing door Jos Meersmans over
Ludwig van Beethoven

WOENSDAG
29 DECEMBER

14 tot 17 u.
Centrum Ysara
€ 10 (basistarief) / € 20 (niet-leden)
Neos Nieuwpoort

MANKRACHT

VRIJDAG 03 DECEMBER

Meer info lees je op p. 29.

AGENDA

KERSTCONCERT
TUSSEN DONKER EN LICHT

CINEMA CITY
NOMADLAND

ZATERDAG 27 NOVEMBER

/ NUS

MAANDAG 27 DECEMBER

Meer info lees je op p. 39.

STEVEN GOEGEBEUR MANKRACHT

Meer info lees je op p. 29.

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

ALLES OVER BEETHOVEN
DOOR JOS MEERSMANS

WORKSHOP
GEMENGDE TECHNIEKEN

ZATERDAG 04 DECEMBER

Je combineert encaustic werken met
grafische technieken.

WORKSHOP
KERSTKAARTONTWERP

Kunsthuis Mamézon, Louisweg 70
€ 80 | tel. 0496 36 14 28 of
kunsthuismamezon.wixsite.com/
mamezon

OEFEN JE NEDERLANDS
IN HET ABC-KAFFEE

DONDERDAG
02 DECEMBER

Meer info lees je op p. 35.

DE MENS - DE MENS LATE NIGHT

Meer info lees je op pagina 36.

Meer info lees je op p. 15.

DONDERDAG 18 NOVEMBER

VRIJDAG 19 NOVEMBER

WINTERS NIEUWPOORT

TUTU PUOANE

NOMADLAND

ZWEMBADDAGEN

ZATERDAG
18 DECEMBER 2021
T.E.M. ZONDAG
09 JANUARI 2022

DINSDAG 21 DECEMBER

QUIZ VAN DE SPORTDIENST

DE MENS

Meer info lees je op p. 15.

Toneelkring Willen is Kunnen

Meer info lees je op p. 21.

Meer info lees je op p. 21.

OEFEN JE NEDERLANDS
IN HET ABC-KAFFEE

Meer info lees je op p. 14.

VRIJDAG 26 NOVEMBER

Meer info lees je op p. 34.

INFOSESSIE
LEREN LEREN EN HET MOTIVEREN
VAN JE TIENER: TIPS VOOR
OUDERS

INFOSESSIE
(OVER)LEVEN MET JE
PASGEBOREN BABY

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

DVV WESTHOEK ENERGIEFIT-SESSIE
ZONNEPANELEN
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MAANDAG 22 NOVEMBER

TONEEL
WILLEN IS KUNNEN
KWARTET IN BED

DINSDAG 07 DECEMBER

Kunsthuis Mamézon, Louisweg 70
€ 35 | tel. 0496 36 14 28 of
kunsthuismamezon.wixsite.com/
mamezon

PROMISING YOUNG WOMAN

DONDERDAG
16 DECEMBER
DONDERDAG FILMDAG
PROMISING YOUNG WOMAN
Cassie had een veelbelovende
toekomst tot haar leven werd om
gegooid. Sindsdien leidt ze een
dubbelleven. Dan krijgt ze de kans
om haar verleden recht te zetten.

KINDERFILMNAMIDDAG
TOM & JERRY
Als Jerry op de avond vóór een
bruiloft in het chicste hotel van
New York trekt, huurt de bruilofts
planner Tom in. Het kat-en-muis
spel dat losbarst, dreigt de bruiloft
en het hotel te ruïneren.
14 u.
Centrum Ysara
www.cultuurnieuwpoort.be

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

AGENDA NUS
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sociale media
Word fan van onze Facebookpagina of volg ons op Instagram of Twitter. We
proberen niet alleen om dagelijks leuke en informatieve berichten te posten,
maar 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

2$ʦ22

8620 NIEUWPOORT
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verkoop en verhuur

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

UW (T)HUIS
IN NIEUWPOORT
KOPEN OF VERKOPEN?

NR. 6
BENIEUWD HOEVEEL UW WONING
NR. 4
BENIEUWD WAARD
HOEVEEL
UW
WONING
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N
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L
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TWEEMAANDELIJKS
WAARD
IS?
NOVEMBER - DECEMBER 2021
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 0
9
J A AJ AR AGRAG N
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

