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Dany, Michael, Mulan en Axelle zijn laureaat

Sporttrofeeen zijn uitgereikt
• NIEUWPOORT - Op zondag 5 februari werd sportlef Nieuwpoort in de bloemetjes gezet.
Voor verschlllende sportverdiensten waren ook verschillende trofeeen. Dany Vanparys, Mulan
Geerts en Axelle Chewy. en Michael Ghyselbrecht kwamen als laureaten ult de bus. De overlge
genomineerden waren Rlcardas Balclulis, Dieter Popieul en Luc Timmerman.

De sportlaureaten en de genomlneerden werden op het stadhuls ontvangen. waar ze hun trofeeen In ontvangsl mochten nemen. Op de foto
herkent men de loureaten met een ofvaardlging van het stadsbestuur. jfoto IV)
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verdle!l'lten op viaL vnn 1k dulkspnn. D:lnny du1kt al 28 JIM en is
twinug JW a.:t1ef als du1kJn,truc:tcur biJ Blooo. AI VJJftJen JW lana
~ bij ber en der duJt.~<:hool,erant
woordchjk WUI'Yin ~ JOIIplt
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