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Tijdens de voorbije zonovergoten zomer hebben we met volle teugen kunnen 

genieten van de vele culturele activiteiten en evenementen in Nieuwpoort. 

Nu het drukke zomerseizoen achter de rug is kijken we vol enthousiasme uit 

naar het nieuwe veelbelovende cultuurprogramma. In onze twee cultuurhui-

zen, Centrum Ysara en de City, kun je de komende maanden genieten van 

een rijke mix aan theater, muziek en humor. 

Dit jaar blaast de City trouwens vijf kaarsjes uit. Op 11 oktober 2018 is het 

immers exact vijf jaar geleden dat het theatercomplex City in de Valkestraat 

voor het eerst de deuren opende. Wie een echte verjaardagskaart met per-

soonlijke felicitaties stuurt, heeft bovendien de kans om een cadeaubon te 

winnen! Praktische info lees je op de cultuurpagina’s van deze editie.

Als stadsbestuur van een bloeiende kuststad hebben we niet alleen aandacht 

besteed aan een aantrekkelijk cultuuraanbod. De voorbije maanden hebben 

we ook fors geïnvesteerd in de professionalisering van de diverse stadsdien-

sten. Zo kwamen heel wat nieuwe krachten in dienst en de aanwerving van 

nieuw personeel gaat verder. Dit najaar starten we met de aanwerving van 

nieuwe arbeidskrachten voor de technische diensten.

De aanwerving van de talrijke nieuwe krachten zal uiteindelijk resulteren in 

een nog betere kwalitatieve dienstverlening aan onze klanten, de burgers.

Zoals u hebt gemerkt steekt het gemeentelijk infoblad in een volledig nieuw 

jasje. We vonden het tijd om de vormgeving van dit informatieblad grondig 

te vernieuwen. Deze nieuwe lay-out maakt deel uit van onze nieuwe huisstijl 

en dat zorgt ongetwijfeld voor nog meer leesgenot!
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B U R G E R Z A K E N

LINCOLN

geboren op 11 mei 2018

Zoon van Fransen Davey en  

Karapetian Lilia 

LEON

geboren op 15 mei 2018

Zoon van Lycke Anthony en Meire-

man Ruth

MATHIS

geboren op 22 mei 2018

Zoon van Lemaire Kjell en Stevens 

Melissa 

DANIEL

geboren op 28 mei 2018 

Zoon van Gharibyan Homeros en  

Eroian Kristina

SEAN

geboren op 2 juni 2018 

Zoon van Devloo Mathijs en 

Konsopa Titima

JOHNNY

geboren op 4 juni 2018 

Zoon van Vermeulen Alain en  

Lauwereyns Laetitia 

VICTORIA

geboren op 5 juni 2018

Dochter van Mackelbergh-Van  

Langenhove Pieter en  

Deburchgraeve Jessica

geboor tes

over l i jdens
VERBANCK PIETER (86 jaar)

Nieuwpoort, 2 juli 2018

CORTEEL GERMAINE (88 jaar)

Nieuwpoort, 16 juli 2018

ZUSTER ANGELIQUE

  overleden op 28 juli 2018

Op zaterdag 28 juli 2018 

is de bekende Nieuwpoort-

se zuster Angelique (Edith 

Schotte) overleden. Ze ge-

noot in Nieuwpoort vooral 

bekendheid als vroedvrouw 

van de toenmalige kraam-

kliniek Maria’s Moederschap 

aan de Albert I laan waar ze 

tussen 1952 en 1973 ruim 

8.000 kinderen op de wereld 

hielp.

In 1984 kreeg ze de titel 

van ereburger omwille van 

haar verdienstelijk werk als 

  vroedvrouwverpleegster. Met 

beroepskennis, overtuiging 

en optimisme stond ze 

immers duizenden moeders 

bij in de bange ogenblikken 

van de geboorte van hun 

kind.

WERTHER PELGRIM

overleden op 26 april 2018

Op donderdag 26 april 2018 

nam de stad afscheid van 

Werther Pelgrim. Voor zijn 

inzet in het verenigingsleven 

kreeg hij van het stadsbe-

stuur de titel van ereburger.  

Hij was in 1989 medeoprich-

ter van de VVW-Westhoek, 

de jachthaven aan het 

Spaarbekken.

Werther was tevens de stich-

ter van het Jeanne Panne 

Heksencomité dat de cul-

tuurhistorische heksenstoet 

organiseerde. Tot slot stond 

hij tevens mee aan de wieg 

van de Nieuwpoortse Wa-

penclub, één van de vele 

bloeiende verenigingen in 

onze stad.

AFSCHEID  
VAN EREBURGERS

© Gudrun Steen

B U R G E R Z A K E N
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SAMENWERKING 
STADSBESTUUR 
& OCMW

bestuurssecretaris aangesteld. Op 29 december 

2005 legde hij de eed af als stadssecretaris.  

De algemeen directeur heeft de algemene leiding 

van de stadsadministratie en is de hoogste 

leidende ambtenaar van het stadsbestuur. De 

algemeen directeur rapporteert hierover aan 

het college van burgemeester en schepenen 

en vormt zo een brug tussen de politiek en de 

administratie. Daarnaast staat de algemeen 

directeur in voor de organisatie, de coördinatie 

en de leiding van de gemeentelijke diensten.

In de gemeenteraad van 26 juli 2018 werd Philip 

Pieters aangesteld als financieel directeur.  

Philip was sinds 1 oktober 1985 ontvanger van het 

OCMW van Nieuwpoort, later financieel  beheerder 

ervan. De financieel directeur staat in overleg met 

het managementteam in voor het voor ontwerp 

van de financiële nota van het jaarlijks budget 

en het meerjarenplan. Hij is eindverantwoor-

delijke voor het voeren van de gemeentelijke  

boekhouding en OCMW-boekhouding.

De  Vlaamse Regering wil de openbare centra 

voor maatschappelijke welzijn (OCMW) inte-

greren in het gemeentebestuur. Tot op heden 

had zowel het OCMW als het gemeente-

bestuur een eigen rol in het sociaal beleid 

op gemeentelijk niveau. Zo was het  OC MW 

bevoegd voor o.a. de individuele steunver-

lening, maatschappelijke dienstverlening en  

maatschappelijke integratie. Terwijl de andere 

sociale  aangelegenheden opgenomen werden 

door het gemeentebestuur. 

Op 21 december 2017 keurde het Vlaams 

Parlement het decreet Lokaal Bestuur definitief 

goed. Daarmee wordt een overheveling van de 

OCMW-taken in het gemeentebestuur uitgevoerd. 

Dat moet op termijn leiden tot meer integratie, 

transparantie en efficiëntie van het gemeentelijk 

sociaal beleid (Bron: www.vlaamsparlement.be). 

De inkanteling van het stadsbestuur en het 

OCMW gaat gepaard met de aanstelling van één 

algemeen directeur en één financieel directeur.

Op 24 mei 2018 nam de gemeenteraad kennis 

van de aanstelling van de stadssecretaris Benoit 

Willaert als algemeen directeur. In september 

2003 werd hij door het stadsbestuur als 

Benoit Willaert (links) en Philip Pieters (rechts)

3
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DE VERKIEZINGEN IN  
EEN NOTENDOP
Wie mag met volmacht stemmen?

Iedereen die stemgerechtigd is, 

kan met volmacht stemmen. Een 

Belgische kiezer kan alleen aan een 

andere Belgische kiezer een volmacht 

geven. Een niet-Belgische kiezer 

kan zowel aan een Belgische kiezer 

als aan een niet-Belgische kiezer 

een volmacht geven, enkel voor de 

gemeenteraadsverkiezingen. Opgelet: 

ieder mag slechts één volmacht 

hebben.

Welke documenten moet je 

meenemen om met volmacht te 

stemmen?

Je dient met volmacht te stemmen 

in het stembureau waar de 

volmachtgever zich dient aan te 

bieden.

• Je eigen oproepingsbrief;

• De oproepingsbrief van de vol-

machtgever;

• Het volmachtformulier dat correct 

ondertekend is door de volmacht-

gever en jezelf;

• Attest aan het volmachtformulier 

gehecht;

• Bij afwezigheid wegens plezierreis: 

het attest van tijdelijk verblijf in het 

buitenland.

GELDIG STEMMEN OP 

VERKIEZINGSDAG

In Nieuwpoort wordt er gestemd 

op papier met het welbekende rode 

potlood. 

Lijst- en voorkeurstem(men): 

hoe werkt het?

Er zijn een aantal mogelijkheden om 

geldig te stemmen:

• Een lijststem uitbrengen.  

Daarmee verklaar je je akkoord 

met de volledige lijst en de 

Dienst Bevolking:  

Véronique Vermoote 

Tel. 058 22 44 40

veronique.vermoote@nieuwpoort.be

B U R G E R Z A K E N

Op zondag 14 oktober 2018 zijn 

er provinciale en gemeentelijke 

verkiezingen. Deelnemen aan deze 

verkiezingen is voor alle Belgen 

verplicht!

STEMMEN MET EEN VOLMACHT. HOE 

ZIT HET IN ELKAAR? 

Indien je in de onmogelijkheid 

verkeert om persoonlijk te komen 

stemmen dien je een volmacht te 

geven aan een andere kiezer. Een 

formulier voor de volmacht bekom je 

op de bevolkingsdienst of  vind je op 

Vlaanderenkiest.be.

Wat zijn de redenen om volmacht 

te geven en welk attest heb je 

nodig? 

• Ziekte (doktersattest);

• Om beroepsredenen in het land of in 

het buitenland (attest werkgever);

• Schipper, marktkramer, kermis- 

reiziger (attest burgemeester);

• Gevangene (attest directie  

gevangenis); 

• Geloof (attest religieuze overheid);

• Tijdelijk verblijf buitenland andere 

dan vakantie (attest werkgever)

• Tijdelijk verblijf buitenland andere 

dan vakantie (zie hieronder)

Bij een volmacht voor tijdelijk 

verblijf in het buitenland wegens 

vakantieredenen dient er op de 

bevolkingsdienst een bewijs van de 

reis voorgelegd worden. In het geval 

dit niet voorhanden is, dien je een door 

jou ondertekende verklaring op eer af 

te geven. Een attest tijdelijk verblijf 

wordt afgeleverd na voorlegging van 

deze stukken. Alle attesten worden 

bij de volmacht gevoegd. Het attest 

tijdelijk verblijf in het buitenland kun 

je tot 13 oktober 2018 verkrijgen.

volgorde van de kandidaten.

 LET OP: een lijststem op twee 

verschillende lijsten uitbrengen, is 

ongeldig.

• Een of meer voorkeurstemmen 

uitbrengen. Daarmee geef je een 

stem specifiek voor een of meer 

kandidaten van dezelfde lijst.  

 LET OP: voorkeurstemmen 

mag je niet aan kandidaten van 

verschillende lijsten geven.

• Een lijststem én een of meer 

voorkeurstemmen uitbrengen. 

In dat geval tellen alleen uw 

voorkeurstemmen mee.

 LET OP: Als je een lijststem 

uitbrengt, dan mag je geen 

voorkeurstemmen aan  kandidaten 

van een andere lijst uitbrengen.

Kleur het bolletje volledig rood zodat 

jouw voorkeur duidelijk is.

Je kunt ook blanco stemmen. Blanco 

en ongeldige stemmen tellen niet 

mee bij de zetelverdeling. Ongeldig 

stemmen op papier kan gebeuren. 

Jouw stem is bijvoorbeeld ook 

ongeldig als je teksten of merktekens 

aanbrengt op het stembiljet.

Foutje gemaakt?

Merk je op jouw stembiljet dat je niet 

de kandidaat of lijst naar wens hebt 

aangeduid? Geen paniek.

Je verlaat het stemhokje en geeft jouw 

stembiljet af aan de voorzitter van het 

stembureau. Je zegt dat je je vergist 

hebt en dat je opnieuw wilt stemmen.

B U R G E R Z A K E N
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DE VERKIEZINGEN IN  
EEN NOTENDOP

Ilona Evrard

Tel. 0498 92 92 55  

domino@nieuwpoort.be  

INFO EN ONTMOETING  
OUDERS
Kinderen opvoeden gaat vaak vanzelf, maar soms is het 

zoeken of heb je als ouder het gevoel even vast te zitten. Dan 

is het interessant om tips te krijgen. Vanaf september kun je 

in het Sociaal Huis terecht voor korte infosessies. Achteraf 

kun je napraten met andere ouders. Deze bijeenkomsten zijn 

gratis. Volgende thema’s staan alvast op het programma:

VOOR GEZINNEN MET BABY’S EN PEUTERS:

• Op het potje – tips rond zindelijkheid 

Donderdag 27 september 2018 van 10 u. tot 11.30 u. 

• Verhaaltjes vertellen (met bezoek aan  

de bib) – het belang van taalstimulering 

Donderdag 22 november 2018 van 10 u. tot 11.30 u.

VOOR GEZINNEN MET TIENERS EN PUBERS:

• Tieners in huis – hoe te reageren op pubergedrag 

Dinsdag 9 oktober 2018 van 19 u. tot 20.30 u.

• Omgaan met multimedia – grenzen stellen en  

verantwoord gebruik  

Dinsdag 4 december 2018 van 19 u. tot 20.30 u.

HANG JIJ OP 17 OKTOBER OOK 

EEN GEKNOOPT LAKEN UIT HET 

RAAM?

Op 17 oktober 2018 is het Wereldverzetdag 

tegen Armoede. Een dag waarop we 

eraan herinnerd worden dat armoede 

een schending van de mensenrechten is. 

Het symbool van deze verzetdag is een 

geknoopt laken uit het raam, met als 

boodschap dat de strijd tegen armoede 

een zaak van iedereen is. 

Sta jij ook achter deze boodschap? Doe 

mee en hang op 17 oktober zelf een 

geknoopt laken uit het raam!

Nieuwpoort draagt zijn steentje bij in de 

strijd tegen armoede, niet enkel op 17 

oktober, maar het hele jaar door, via het 

project Domino. 

Save the date
Op vrijdag 28 december 2018 

organiseren we een gezinsontbijt in 

het Sociaal Huis. Ook  iedereen die 

aan (een van) deze infosessies heeft 

deelgenomen, is welkom. Meer 

nieuws in de volgende editie 

van Nieuwpoort Uw Stad.

5
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21 JUNI 2018

Retributie op analoog 

 ingediende omgevingsver-

gunningen 

Het aanvragen van een omgevings-

vergunning moet digitaal gebeuren. 

Aanvragen die analoog worden inge-

diend dienen door de stedelijke ad-

ministratie zelf verwerkt te worden. 

Deze dienstverlening brengt bijko-

mende kosten teweeg. Per ingedien-

de analoge aanvraag zal een retribu-

tie van 100 euro gevraagd worden.

Aankoop lichte vracht voor 

de Groendienst en bestel-

wagen voor elektriciens 

De raad heeft besloten om over te 

gaan tot de aankoop van een lichte 

vracht voor de Groendienst en een 

bestelwagen voor de elektriciens. De 

totale kostprijs wordt geraamd op 

75.000 euro incl. BTW.

Leveren en plaatsen open-

bare verlichting Leopold II 

park

De raad keurde de opdracht goed 

voor het leveren en het plaatsen 

van functionele openbare verlichting 

in het Leopold II park. Zo zal de 

veiligheid in de wintermaanden 

verhoogd worden. De kostprijs wordt 

geraamd op 21.871,55 euro incl. 

BTW.

Aanstellen architect 

voor kleine architectuur-

opdrachten

Aangezien er voor diverse kleine 

werken een omgevingsvergunning 

nodig is en de medewerking van een 

architect vereist is, is het wenselijk 

om hiervoor een raamcontract te 

hebben. De Technische Dienst kan 

beroep doen op externe adviezen om 

zo tot een kwaliteitsvol behoud en 

gebruik van het stadspatrimonium te 

bekomen.

26 JULI 2018

Politieverordening inzake 

het verbod op het plaatsen 

van verkiezingsborden

Sinds de gemeenteraads-verkiezin-

gen van 2012 is een politieveror-

dening van kracht waarbij het aan-

brengen van verkiezingspropaganda 

gereglementeerd wordt om zo een 

wildgroei van borden in het straat-

beeld te vermijden. Enkel de officiële 

borden geplaatst door de stadsdien-

sten mogen gebruikt worden voor het 

aanbrengen van affiches. Daarnaast 

mogen affiches ook worden aange-

bracht achter het glas van gebouwen 

of voertuigen. Dankzij het nieuwe re-

glement mag er nu ook verkiezings-

propaganda op de achterruit van 

voertuigen worden aangebracht.

Politieverordening 

 houdende het verbod tot het 

beklimmen, beschadigen, 

bekrassen en besmeuren 

van kunstwerken en  

monumenten

Het is voortaan verboden om kunst- 

werken en monumenten op het 

grondgebied van Nieuwpoort te be-

klimmen, te beschadigen, te bekras-

sen of te besmeuren. Overtredingen 

zullen worden gesanctioneerd met 

een administratieve sanctie.

Vernieuwen van de Fran-

slaan – Leveren en plaatsen 

van openbare verlichting en 

kerstverlichtingskabel 

De raad gaf zijn goedkeuring om 

tijdens de vernieuwing van de 

Franslaan (vak Lefebvrestraat/

Sint-Bernardusplein) de openbare 

verlichting mee te vernieuwen, 

een kerstverlichtingskabel en 

aansluitpaaltjes ter hoogte van 

de bomen te voorzien. De kosten 

worden geraamd op 90.825,99 euro 

excl. BTW.

Opmaak bouwhistorische 

nota en beheersplan voor 

Stadhuis, Stadshalle en  

Pastorij 

In het kader van de oprichting van 

een nieuw administratief centrum 

moet een bouwhistorische studie 

en beheersplan opgesteld worden 

van de te integreren gebouwen: 

het Stadhuis, de Stadshalle en de 

Pastorij. De werken zijn gedeeltelijk 

subsidieerbaar. 

FLITSEN UIT 
DE GEMEENTERAAD
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Groepsaankoop 
zonnepanelen

In september start in West-Vlaanderen een groepsaan-

koop voor zonnepanelen. Via de groepsaankoop kun je  

tegen een scherpe prijs een kwalitatief hoogwaardig en 

compleet zonnepanelensysteem aankopen, inclusief plaat-

sing en elektrische keuring. Hierbij word je helder en 

objectief geïnformeerd, zodat je een weloverwogen be-

slissing kunt nemen. Gedurende het gehele traject, van 

inschrijving tot installatie, staat een helpdesk van iChoosr 

ter beschikking om je te begeleiden en op al je vragen te 

antwoorden. 

Mocht er zich na de installatie nog een probleem voordoen, 

dan kunnen deelnemers nog contact opnemen. De kwali-

teit van de producten en leveranciers wordt gewaarborgd 

en goede garantievoorwaarden worden verzekerd. 

Hieronder vind je het proces van de groepsaankoop:

• Inschrijving: van 1 september tot en met 2 oktober 2018

• Veiling: 3 oktober 2018

• Persoonlijk aanbod: vanaf 22 oktober 2018

• Beslissingsfase: tot 7 december 2018

• Inspectie en installatie: voor einde juni 2019

Nieuwpoort ondersteunt deze actie door hulp te   bieden bij  

de inschrijving voor deze groepsaankoop.  

Geïnteresseerden kunnen terecht bij Woonhuis NieKo. 

Opgelet! Om in te schrijven moet je beschikken over  

een e-mailadres. 

Woonhuis NieKo:

• Woonloket (zonder afspraak): Sociaal Huis,  

Astridlaan 103, elke woensdag van 9 u. tot 11.45 u. 

(uitzonderlijk gesloten op  27 september en  

4 oktober 2018) 

• (Na afspraak): Woonhuis NieKo, Zeelaan 24, Koksijde: 

tel. 058 53 34 90 – e-mail: wonen@koksijde.be

Voor bijkomende informatie en/of vragen:  

zonneenergie@wijkiezen.be of 0800 26 829

Een goedkoper  
energ iecont ract?  
Sta  s t i l  b i j  
de jaar l i j k se  
vergoeding!

Als je een elektriciteits- en gascontract 

kiest of op zoek bent naar een goedko-

per energiecontract, dan sta je best stil 

bij de jaarlijkse vergoeding.

Je staat best stil bij:

• Het bedrag van de jaarlijkse vergoe-

ding. Dat varieert van € 0 tot wel  

€ 100 per energiebron (elektriciteit of 

aardgas).

• De manier waarop de vergoeding 

wordt aangerekend. Bij sommige con-

tracten is de aanrekening pro rata of 

naar verhouding van het aantal dagen 

dat je klant bent. Bij andere contrac-

ten is dat voor een volledig jaar on-

geacht hoe lang je klant blijft. Er zijn 

ook meerjarige contracten met een 

mix van aanrekening op jaarbasis en 

pro rata.

Je vindt hierover meer info in de 

V-test® van VREG, de Vlaamse Regula-

tor van de Elektriciteits- en Gasmarkt.

Meer informatie: www.vreg.be. 

7
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Interesse?

Surf naar www.weekvandezee.be of stuur een e-mail 

naar weekvandezee@west-vlaanderen.be

Na het volgen van deze praktische cursus kun je als begeleider voor zeeklassen 

en groepen met kinderen bij diverse kustorganisaties ingezet worden tussen 

Knokke en De Panne.

De cursus vindt plaats op vrijdag 12, 19 en 26 oktober 2018  telkens van 

9.15 u. tot 16.15 u. in het natuureducatief centrum Duinenhuis in Koksijde. Het  

cursusgeld bedraagt € 25. Enkele educatieve publicaties, koffie of thee tijdens 

de cursus zijn inbegrepen. 

De drie vormingsdagen reiken je een basiskennis aan over het omgaan met 

kinderen, aanspoelsels en kustnatuur, maar ook over de plastic soep. Je trekt 

richting strand en duinen voor enkele veldwerksessies en gaat verhalend en 

creatief aan de slag in de natuur.

Ook zeeanimatoren die zich willen bijscholen kunnen deelnemen.

© Provincie West-Vlaanderen

NIEUWE CURSUS  
ZEEANIMATOR

OPROEP  

ZEEUITZICHT
De dienst Natuur- en milieueducatie van de Provincie  

West-Vlaanderen is voor het project ZeeUitzicht op 

zoek naar eigenaars van een appartement op de 

Zeedijk die in de winter van 2018-2019 hun 

 appartement met zeezicht voor één namiddag gratis 

willen openstellen om er een boeiende, interactieve 

lezing voor een selecte groep mensen te organiseren.

Tijdens deze namiddag nodigen zij in jouw 

appartement een zeewetenschapper en een zee-

gids met telescoop uit voor een frisse blik op onze 

Noordzee. Wie zijn appartement openstelt, wordt in 

het voorjaar van 2019 uitgenodigd voor een gratis 

Zee-excursie met zicht op onze Belgische kustlijn.

Ben je gefascineerd door de 

natuur aan zee en ga je graag op 

ontdekkingstocht met kinderen? 

Dan is de driedaagse cursus 

Zeeanimator iets voor jou!

Interesse?  

Stuur een mailtje met je contactgegevens naar klaas.bogaert@west-vlaanderen.be of tel. 059 27 07 25. 

8
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Guido Gezelleplein 

Zaterdag 6 oktober van 8 u. tot 12 u.

Parking Kinderboerderij

Zaterdag 13 oktober van 8 u. tot 12 u

Parking Sportpark

Zaterdag 27 oktober van 8 u. tot 12 u.

Sint-Jorisplein

Zaterdag 20 oktober van 8 u. tot 10 u

Ramskapelle (Dorpsplein)

Zaterdag 20 oktober van 8 u. tot 12 u.

Groenafval 
containers
Er worden opnieuw groencontainers op 

verschillende locaties geplaatst waar je 

jouw groenafval in beperkte hoeveelhe-

den kan afgeven.  Daarbij moet je steeds 

je identiteitskaart  tonen.

Technische dienst - Cel Milieu

Tel. 085 22 44 51

milieu@nieuwpoort.be

De Vlaamse Overheid heeft onlangs haar  

regelgeving verstrengd omtrent het steriliseren 

en castreren van katten. Sinds 2014 moet elke 

kat die verkocht of weggegeven wordt, gechipt, 

geregistreerd en gesteriliseerd worden. Sinds  

1 april 2018 moeten alle katten gesteriliseerd of  

gecastreerd worden voor ze 5 maanden oud  

zijn, wanneer ze verkocht  word- 

en of ter adoptie afgestaan 

worden. Vanaf deze leef-

tijd (5 maanden) worden 

kattinnen immers vrucht-

baar en beginnen katers  

te  sproeien. 

Was jij niet bij de opening van het nieuw centraal 

politiehuis in Koksijde? Niet getreurd, je kunt met 

jouw vereniging, school, bedrijf of andere organisatie 

een bezoek voor maximum 25 personen aanvragen. 

De enige voorwaarde is dat de vereniging, school, 

bedrijf of andere organisatie gelegen is binnen het 

grondgebied van de PZ Westkust. 

Je krijgt een rondgang in het gebouw met hierbij een 

woordje uitleg. Een bezoek neemt anderhalf uur tot 

twee uur in beslag.

Een bezoek kan na afspraak en dien je bij voorkeur min-

stens 1 maand op voorhand aan te vragen via e-mail:  

pz.westkust.communicatie@police.belgium.eu. 

De politie bezoeken kan het hele jaar behalve in de 

maanden juli en augustus.

Op bezoek 
in  het  n ieuw  
cent raa l  po l i t ie-
hu is  van de PZ 
Westkus t

STERILISATIEPLICHT 
BIJ KATTEN

9
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O P E N B A R E  W E R K E N

WEGENWERKEN FRANSLAAN  

GAAN 3DE FASE IN

De derde fase van de wegenwerken in de 

Franslaan (vak tussen de Lefebvrestraat 

en het Sint-Bernardusplein) start op  

5 september 2018.

Het opbreken van de weg wordt vanaf 

het kruispunt Franslaan – Lefebvrestraat 

gefaseerd uitgevoerd. Daarna volgen 

de rioleringswerken en plaatsen de 

nutsbedrijven de nieuwe kabels en 

leidingen. Ook wordt er gewerkt aan de 

nieuwe straatverhardingen, groenaanleg en 

openbare verlichting.

Onder voorbehoud van werk- en 

weersomstandigheden zullen de wegen- en 

rioleringswerken in de Franslaan (fase 3) 

voltooid zijn tegen eind juni 2019.

AANLEG  

HONDENWEIDE 

In het Prins Mauritspark (op de hoek van de 

Dienstweg Havengeul en Louisweg) zullen honden 

vanaf september 2018 vrij rond kunnen lopen 

in de eerste hondenweide van Nieuwpoort. De 

oppervlakte van de loopweide bedraagt 4500 m2.

De nieuwe hondenweide, met 2 toegangspoorten, 

zal volledig omheind zijn. De honden kunnen er 

veilig vrij rondlopen en ravotten. Elke gezonde 

hond moet zich immers kunnen uitleven, maar 

uiteraard steeds onder toezicht van zijn of haar 

baasje. Er gelden wel regels in verband met het 

opruimen van hondenpoep en het weggooien van 

hondenpoepzakjes. 

In de andere parken en groenzones in onze stad 

moeten honden wel aan de leiband en op de paden 

blijven. 

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN NOORD DE NOORDVAART (2DE UITBREIDING) 

Op 26 juli 2018 heeft de gemeenteraad het ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Noord de Noordvaart  

2de Uitbreiding, voorlopig vastgesteld.

Dit ontwerp ligt ter inzage tot en met 19 oktober 2018 bij de Dienst Omgeving, Willem De Roolaan 90. Het 

dossier is ook te raadplegen op de website van de stad: www.nieuwpoort.be  Wonen  Bouwen  Verbouwen 

en verhuizen  Gemeentelijke RUP’s  Openbaar onderzoek GRUP’s.

Als je bij dit plan adviezen, bezwaren of opmerkingen wil formuleren, dan moet je die per aangetekende brief 

verzenden aan de voorzitter van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, p/a dienst omgeving, 

Willem De Roolaan 90, 8620 Nieuwpoort, uiterlijk op 19 oktober 2018.

Je kunt dit ook afgeven tegen ontvangstbewijs uiterlijk op 19 oktober 2018 op het Stadhuis, Dienst Secretarie, 

Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort en dit tijdens de kantooruren.

OPENBARE 
WERKEN

O P E N B A R E  W E R K E N
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OPENBARE 
ONDERZOEKEN

Je kunt de documenten ook inkijken via http://www.

west-vlaanderen.be/rup-rechteroever-nieuwpoort 

Als je opmerkingen of bezwaren wil formuleren, dan 

moet je dit schriftelijk doen, tegen ontvangstbewijs, 

of via een aangetekend schrijven aan:

• Provinciehuis Boeverbos, dienst ruimtelijke 

planning, Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-

Andries 

• Het college van burgemeester en schepenen van 

Nieuwpoort, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort

of via email: ruimtelijkeplanning@west-vlaanderen.be

Dit kan tot en met vrijdag 12 oktober 2018.

 

O P E N B A R E  W E R K E N

Om de mogelijke effecten van het bovenstaande plan 

op mens en milieu in kaart te brengen, werd een plan-

milieueffectenrapportage (plan-MER) opgemaakt. Het 

plan-MER werd goedgekeurd op 26 april 2018.

Nu wordt een openbaar onderzoek georganiseerd- 

waarbij iedereen het goedgekeurde plan-MER kan 

inkijken en opmerkingen, bezwaren of adviezen kan 

indienen. 

Over het ruimtelijk uitvoeringsplan zelf zal ook nog 

een openbaar onderzoek georganiseerd worden. 

In dit openbaar onderzoek gaat het eerder over de 

inhoud van de plannen, waarover je ook verder zal 

worden geïnformeerd. 

Het openbaar onderzoek loopt tot en met vrijdag  

12 oktober 2018. De documenten liggen ter inzage 

op:

• Provinciehuis Boeverbos, Dienst Ruimtelijke 

Planning, tijdens de openingsuren

• Stadhuis Nieuwpoort, tijdens de openingsuren

PLAN-MER 

PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN RECHTEROEVER JACHTHAVEN NIEUWPOORT

 

De provincie West-Vlaanderen voert het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen uit voor een bijkomende 

jachthaven met een stedelijke ontwikkeling op de rechteroever.  Om dit te kunnen realiseren moet er een 

bestemmingsplan opgemaakt worden. 

O P E N B A R E  W E R K E N
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ORGAAN- 
DONATIE 

Orgaantransplantatie kan het leven redden van patiënten met 

een zeer ernstige ziekte. In België staan meer dan 1.200 mensen 

op een wachtlijst voor orgaandonatie. Eén enkele donor kan 

minstens 8 levens redden. In België geldt het systeem dat elke 

Belgische burger orgaandonor is, tenzij je laat vastleggen dat je 

dit niet wilt.

Je kan zelf je wilsbeschikking 

bekend maken. Daarvoor 

kan je terecht bij de 

Dienst Burgerzaken op het 

Stadhuis. Op een formulier 

kan je aanduiden of je al 

dan niet akkoord gaat met 

het wegnemen van organen. 

Je kan zo vaak van mening 

veranderen als je wilt. Je 

gaat gewoon terug vult een 

nieuw formulier in.

Meer info op   

www.alovernagedacht.be 

Kom op tegen Kanker

Elke dag krijgen 110 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. 

Kom op 18 oktober 2018 op tegen kanker en voor hoop. Laat een 

kankerpatiënt uit je omgeving weten dat je aan hem of haar denkt 

of steek kankerpatiënten die in een ziekenhuis of zorgcentrum 

verblijven een hart onder de riem. 

Welzijn en  
gezondheid:  

infosessies voor 
senioren

Het Sociaal Huis organiseert vanaf 1 

oktober 2018 een vierdelige inforeeks 

voor senioren rond verschillende 

 gezondheidsthema’s, dit in samen-

werking met CVO Cervo-GO. De twee 

uur durende sessies vinden plaats op 

maandagnamiddag, telkens om 14 u. 

in het Sociaal Huis. 

Volgende onderwerpen staan op het 

programma:

• Invloed van licht op lichaam en 

welzijn

• Depressie

• Langer zelfstandig thuis wonen

• EHBO en polyfarmacie

Prijs: € 20 (vier sessies)

Inschrijven: enkel via Cervo-

GO, St. Elisabethlaan 6 De Panne  

Tel. 058 41 51 61 – www.cervogo.be

G E Z O N D E  G E M E E N T E
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Deponeer het ingevulde formulier 

tussen 1 en 13 oktober 2018 in  

de urne bij de bibliotheek,  

de Dienst Toerisme in Nieuw-

poort-Bad of het Sociaal Huis. Je 

kan de antwoorden en je con-

tactgegevens ook mailen naar  

sociaalhuis@nieuwpoort.be. De 

winnaars worden persoonlijk op de 

hoogte gebracht. Veel succes!

Naam: .......................................

...................................................

...................................................

Adres: ........................................

...................................................

...................................................

Telefoonnummer of e-mail:

...................................................

...................................................

...................................................

HORIZONTAAL

3. Te snel en te diep ademen bij stress

5. Opkomen voor jezelf

8. In welke maand valt de Tiendaagse van de Geestelijke 

Gezondheid?

9. Figuurlijk schouderklopje, een boost voor je  

zelfvertrouwen

10. Wat je nodig hebt om er na problemen weer tegenaan 

te kunnen

VERTICAAL

1. Een van de Fit in je Hoofd-tips is ‘Reken op ...’

2. Aantal vormen van depressie (volgens de DSM IV)

4. Zorgen ervoor dat je minder goed in je vel zit

6. Hoeveel NokNok-knaltips zijn er?

7. Gedachten en gedragingen die je stelt om met een 

probleem om te gaan

13

WEDSTRIJD
TIENDAAGSE GEESTELIJKE GEZONDHEID

Op 10 oktober 2018 is het Werelddag Geestelijke Gezondheid, een gelegenheid om stil te staan 

 bij onze eigen geestelijke gezondheid en die van anderen. Hoe kan je zelf je veerkracht verhogen?  

Op www.fitinjehoofd.be staat een test. Je vindt er ook tien tips waarmee je meteen aan de slag kan.  

Voor kinderen en jongeren onder de 16 jaar is er een aparte website: www.noknok.be. 

1

2

4

5 6

7

8

9

10

3
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Aanvraag  
onderwi j scheques

Heb je een voordeelpas met code? Vergeet 

dan niet om onderwijscheques aan te kopen 

voor het nieuwe schooljaar! 

Alle Nieuwpoortse scholen - en ook vele  

andere - aanvaarden deze  onderwijscheques 

voor de betaling van de schoolfactuur. Een 

cheque kost 2 euro, maar heeft een waarde 

van 10 euro. 

Het aantal cheques dat je per schooljaar 

per kind kan kopen, hangt af van het 

onderwijsniveau: 

 

• kleuteronderwijs: 5 cheques

• lager onderwijs: 10 cheques

• secundair onderwijs: 15 cheques

 
ONTMOETINGS- EN  
INFOAVOND VOOR  
MANTELZORGERS

Vlaanderen kent 600.000 mantelzorgers. Ook in 

Nieuwpoort bieden veel mensen ondersteuning 

en hulp aan een zorgbehoevende partner, ouder of 

vriend. Het Sociaal Huis werkt samen met het sociaal 

innovatiebureau !DROPS en lokale zorgorganisaties 

aan het project ‘De Mantelzorghub’. Het project wil 

mantelzorgers samenbrengen, versterken en inpikken 

op hun concrete noden en behoeften. 

Op donderdag 4 oktober 2018 is er om 19.30 u. in 

het Sociaal Huis een eerste bijeenkomst. Naast een 

voorstelling van het project staat ook een workshop/

brainstormsessie over de noden en behoeften van 

mantelzorgers op het programma. 

Ben jij mantelzorger en heb je interesse om jouw 

stem te laten horen? Schrijf je voor 27 september 

in via Hanne Hosten van het Sociaal Huis:  

tel. 058 22 38 11   

e-mail:  hanne.hosten@nieuwpoort.be

 
Infopunt Welzijn 

Sociaal Huis, Astridlaan 103. Open op maandag: 

8.30 u. – 11.45 u. en 13.30 u. – 17 u., dinsdag  

tot en met vrijdag: 8.30 u. – 11.45 u.

Tel. 058 22 38 75

sociaalhuis@nieuwpoort.be  

BIBLIOTHEEK

S O C I A L E  Z A K E N
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Wie Wat  Waar

Op 25 mei 1953 vond, onder het 

goedkeurend oog van burgemeester 

Floribert Gheeraert en talrijke genodigden, 

de plechtige inhuldiging van de Vismijn 

plaats. Het gezelschap prominenten kreeg 

vervolgens een rondleiding door het nieuwe 

gebouw. Op de foto herkennen we:

 1. Vera Verbanck, 2. Jan Piers, 3. Pierre 

van Outryve d’Ydewalle, 5. Alfred De Taeye, 

7. Floribert Gheeraert, 8. Maurice Braet, 9. 

Cyriel Gaelens.

We zijn nog op zoek naar de mensen achter 

de nummers 4, 6, 10, 11 en 12. Weet je 

wie deze mensen zijn? Laat het ons weten 

op chantal.bekaert@nieuwpoort.be of aan 

de balie van de bibliotheek. Daar kan je de 

foto in een groter formaat bewonderen. 

Online vind je de foto terug op  

www.nieuwpoortverbeeldt.be.

Dig i ta le  week 

Naar aanleiding van de Digitale 

Week organiseren het Sociaal huis 

en de bibliotheek volgende activi-

teiten, begeleid door Open School:

VOORDRACHT: WAAROM ZOU IK EEN 

TABLET KOPEN? 

Je krijgt informatie over wat je met 

een tablet kan doen, wat de meest 

courante functies zijn. Ook het 

verschil tussen een tablet en een 

laptop wordt uitgelegd. Na deze 

uiteenzetting weet je of een tablet 

iets voor jou is. 

Wanneer? Woensdag 17 oktober 

van 9 u. tot 12 u. 

Waar? Stedelijke bibliotheek, 

Kokstraat 18A

WORKSHOP: ZOEKEN OP INTERNET 

Je leert snel, efficiënt en 

gericht informatie op te zoeken. 

Daarnaast wordt getoond hoe 

je het onderscheid kan maken 

tussen betrouwbare bronnen en 

twijfelachtige sites. Vergeet niet om 

je tablet of laptop mee te brengen! 

Wanneer? Woensdag 24 oktober  

van 9 u. tot 12 u. 

Waar? Stedelijke bibliotheek,   

Kokstraat 18A

PRAKTISCH:

Je betaalt € 2 per sessie. Inschrijven 

kan in de bibliotheek of bij de 

Dienst Toerisme in Nieuwpoort-Bad 

(Infokantoor Hendrikaplein). Het 

aantal deelnemers is beperkt, schrijf 

dus snel in. Je inschrijving is pas 

geldig na betaling.
1

2
3

4

5
6

9 12
1110

7
8

BIBLIOTHEEK
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Nieuwpoor t se
Gewrochten b i jge loof 
in  de v i sser i j
Donderdag 4 oktober tot donderdag 25 oktober 

2018

De vissersgemeenschap heeft heel wat gebruiken, 

tradities en rituelen die voor de buitenwereld soms 

wat eigenaardig overkomen. We mogen echter niet 

vergeten dat vissers op zee voortdurend worden 

geconfronteerd met geweldige natuurkrachten.

Van donderdag 4 oktober tot donderdag 25 oktober 

kunnen bezoekers kennismaken met de taboes en 

het bijgeloof dat eigen is aan de vissersstiel. Alle 

tentoongestelde boeken kunnen na afloop van de 

tentoonstelling uitgeleend worden.

De expo ‘Nieuwpoortse Gewrochten’ is gratis te 

bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

Dig idokter
Heb je vragen over je computer? Of 

heb je problemen met je tablet of 

smartphone? Dan kan je in de biblio-

theek terecht bij onze digidokter. Hij 

neemt de tijd om te luisteren naar je 

vragen en zoekt naar antwoorden en 

oplossingen.

Stuur je vragen voor de digidokter op 

voorhand door via het formulier op 

de webpagina van de bibliotheek of 

vraag er eentje aan de balie.

Wanneer? De digidokter komt  naar 

de biblio theek op maandag 10 sep-

tember en maandag 1 oktober van  

10 u. tot 11.30 u. 

30 ste Open  
Monumentendag:  N ieuwpoor t  
in  b lauwdruk 

Zondag 9 september 2018

Voor deze jubileumeditie van Open Monumentendag stippelde de Dienst Cultuur een architec-

tuurwandeling uit, langs vergeten of onbekende parels. Als het ware een gidsbeurt doorheen 

het historisch centrum, zonder stil te staan bij de traditionele ‘landmarks’ van de stad. De route 

focust op unieke  burgerhuizen en panden die ooit sleutelrollen vervulden in het Nieuwpoortse 

gemeenschapsleven. 

Voor de jongsten zijn er leuke doe-en-zoek- opdrachtjes waarmee ze de stad spelenderwijs kun-

nen ontdekken. De gratis brochure en route blaadjes zullen verkrijgbaar zijn in de Stadshalle op 

het Marktplein.

Stedelijke bibliotheek

Kokstraat 18A

Tel. 058 22 30 40 

bibliotheek@nieuwpoort.be
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Aanbod  
kunstonderwijs
2018-2019
STEDELIJKE ACADEMIE VOOR 

PODIUMKUNSTEN WESTHOEK 

In september gaat het academiejaar 

opnieuw van start. Kom kennis maken 

met muziek, dans, beweging en 

woord in de afdeling Koksijde, Nieuw-

poort en/of De Panne.

NIEUW! Reeds afgestudeerden kun-

nen terug instappen en de richting 

‘Creërend muzikant’  of er is een kort-

lopende specialisatierichting (richting 

zonder instrument). 

Info en inschrijvingen: 

Inschrijven kan op maandag 27 

augustus, donderdag 30 augustus 

en 6 september van 17.30 u. - 19.30 

u. in de afdeling te Nieuwpoort 

(Hoogstraat 2). 

• Contact: tel. 058 33 56 01

 e-mail: secretariaat@stapwest.be

 www.stapwest.be 

WESTHOEK ACADEMIE (WAK)

Ook creatievelingen kunnen in sep-

tember opnieuw aan de slag tijdens 

de lessen tekenen, schilderen en 

boetseren, ook vorm- en kleurenleer 

komen aan bod.

Info en inschrijvingen: 

Inschrijven kan bij aanvang van 

het schooljaar tijdens de kantoor-

uren in de hoofdschool (Veurne-

laan 109, Koksijde) of online op  

www.westhoekacademie.be.

Afdeling Nieuwpoort:

Locatie: stedelijke Vismijn, Atelier 

Zuid, Kaaiplein of Jeugdcentrum De 

Panger, Dudenhofen laan 2B (lagere 

graad). 

• Contact: tel. 058 53 27 00 

 westhoekacademie@koksijde.be   

www.westhoekacademie.be

Cultuurabonnement 2018-2019
Tot eind september kun je bij de Dienst Cultuur een cultuurabonnement 

voor het seizoen 2018-2019 aanschaffen. Hiermee krijg je tot € 3 kor-

ting op meer dan 30 culturele activiteiten, georganiseerd door de so-

cio-culturele verenigingen van Nieuwpoort. Je kunt je vorig abonnement 

hernieuwen aan de verminderde prijs van € 15. Vanaf oktober kost het 

abonnement € 17,50.

Oproep:  
stuur ons jouw 
verhaal voor  
Reveil 2018
Op 1 november verwarmen tientallen 

orkesten, zangers en popartiesten 

al enkele jaren de Vlaamse begraaf-

plaatsen met troostende muziek en 

verhalen. Ook dit jaar willen we op 

1 november opnieuw licht en warmte 

op de stedelijke begraafplaats bren-

gen. Daarvoor hebben we jouw hulp 

nodig! Stuur ons warme anekdotes of 

het levensverhaal van iemand die er 

niet meer is. 

Wil jij jouw verhaal of gedicht voor 

publiek brengen? Of breng je liever 

een muzikale ode? Laat het ons 

weten via cultuur@nieuwpoort.be – 

tel. 058 79 50 00.

Expo
EXPO MAEKV

De vereniging Europese Kunst- 

verdienste brengt een overzicht 

van hun beste werk in vele dis-

ciplines zoals olieverfschilderij-

en, aquarellen, grafisch werk en 

beeldhouwwerk. 

• Periode:  

20 t.e.m. 30 september 2018

• Locatie:  

Stadshalle – zaal Geeraert

• Gratis toegang

EXPO ROGETTE JONCKIERE

Tentoonstelling met schilderijen 

en keramische sculpturen van 

de hand van kunstenares Roget-

te Jonckiere & bronzen en kera-

mische beelden van kunstenares 

Annie Vanlerberghe.

• Periode:  

22 oktober t.e.m. 6 november 

2018

• Locatie: 

Stadshalle – zaal Geeraert

• Gratis toegang 

17
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SPINVIS – TREIN VUUR DAGERAAD

De eenmansband Spinvis - het frisse 

project van de Nederlander Erik De Jong 

- heeft met zijn teksten en muziek een 

‘prachtig muzikaal, talig en poëtisch 

oeuvre’ opgebouwd. Erik De Jong wil 

zijn nummers vooral ook live ten gehore 

brengen in theaters. Hiertoe vormde hij 

een liveband bestaande uit muzikanten 

van verschillende generaties die hem 

begeleiden tijdens zijn reis doorheen 

België en Nederland.

Zaterdag 15 september 2018 – 20 u.

Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg

Havengeul 14 

Tickets: € 14 (VVK) - € 16,50 (ADD)

EDDY ET LES VEDETTES    

CHANSONS FATALES

Met Chansons Fatales brengt deze 

band een ode aan de duivelse dames 

van het Franse lied. Juliette Gréco, 

France Gall, Edith Piaf, Françoise 

Hardy en andere Brigitte Bardots 

deden als onweerstaanbare ‘femmes 

fatales’ niet alleen ontelbare harten 

op hol slaan. Ze betoverden ook hun 

mannelijke collega’s.

Vrijdag 28 september 2018 – 20 u.

Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg

Havengeul 14 

Tickets: € 14 (VVK) - € 16,50 (ADD)

TG DE LINK 

THE BEAUTY QUEEN OF LEENANE

Een alleenstaande vrouw woont nog 

steeds bij haar moeder. Ze kunnen 

niet met en niet zonder elkaar. In huis 

heerst een constante, psychologische 

terreur. Als op een dag een oude 

bekende naar het dorp terugkomt 

en zijn oog op de jonge vrouw laat 

vallen, is dit de katalysator van een 

hoop ellende.

NIEUWE DATUM:

Woensdag 3 oktober 2018 – 20 u.

Locatie: City, Valkestraat 18

Tickets: € 12 (VVK) - € 14,50 (ADD)

 

 

STUUR EEN VERJAARDAGSKAART 

EN WIN EEN CADEAU!

Op 11 oktober 2018 viert theatercom-

plex City in de Valkestraat zijn vijfde 

verjaardag. Om dat te vieren doen 

we een oproep naar verjaardags-

kaartjes met felicitaties én jouw persoon-

lijke contactgegevens. Stuur een kaartje naar:  

#CITY5 Valkestraat 18 - 8620 Nieuwpoort. 

Op donderdag 11 oktober 2018 gaan we over tot het 

verloten van cadeaubonnen onder de personen die 

ons een kaartje hebben gestuurd. 

STEM JOUW KLASSIEKER OP HET WITTE DOEK!

De City was één van de drie bioscopen die Nieuwpoort 

rijk was. Van 1954 tot 1974 kon je er voor minder dan 

40 frank terecht voor een bijzondere filmervaring. Ter 

gelegenheid van het vijfjarig bestaan van cultuurcom-

plex City wordt op donderdagavond 11 oktober om 20 

u. een filmklassieker vertoond. Wil je nog eens mee-

zingen met Singin’ in the Rain of bibberen bij Psycho? 

Is The Godfather jouw all time favourite? Bezorg de 

Dienst Cultuur (Valkestraat 18, cultuur@nieuwpoort.

be) voor 15 september je favoriete klassieker(s) en 

wie wordt jouw film 

wel op het grote 

scherm vertoond! 

€ 2 korting voor -26j en 60+ 

| -50% korting met jeugd-voordeel-

pas  |  ADD +€ 2,50. Tickets zijn 

verkrijg baar bij de Dienst Toerisme 

(Infobalie Stadhuis & Infokantoor 

Hendrikaplein), de Dienst Cultuur 

(City, Valkestraat 18) of online via 

www.cultuurnieuwpoort.be.

Centrum Ysara en City

5 jaar City
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Buren bij Kunstenaars 

Film
Tijdens ‘Donderdag Filmdag’ en 

‘Cinema City’ staat om 14 u. en 20 u. 

een boeiend filmprogramma klaar. 

THE SHAPE OF WATER

Donderdag 6 september 2018 - 

City

Tijdens de Koude Oorlog begin 

jaren 1960 mag Elisa, die niet kan 

spreken, dankzij haar collega Zelda 

als schoonmaakster werken in een 

overheidslaboratorium. Daar ontdekt 

ze een mysterieus amfibisch wezen dat 

in een watertank leeft …

VICTORIA & ABDUL

Donderdag 20 september 2018 - 

Centrum Ysara 

Terwijl koningin Victoria steeds meer 

moeite heeft met de strenge regels 

die haar positie als vorstin met zich 

meebrengt, wordt de band met haar 

jonge Indische klerk Abdul steeds 

sterker. De mensen en bedienden om 

hen heen proberen deze band echter 

te verbreken … 

 

FAÇADES

Donderdag 4 oktober 2018 - City

Façades vertelt het verhaal van 

een vrouw die onverwacht op een 

kantelpunt in haar leven staat: moet 

ze bij haar ontrouwe man blijven 

of niet? Ze heeft zijn avontuurtjes 

jarenlang toegestaan, het was hun 

deal. Wanneer ze plots voor haar 

dementerende vader moet zorgen, 

vecht ook zij met de vraag of ze echt 

gelukkig kan zijn in haar huwelijk. 

In het kader van de ‘Week van de

Geestelijke Gezondheid’. 

RED SPARROW

Donderdag 18 oktober 2018 - 

Centrum Ysara

Tegen haar wil wordt Dominika opgeleid 

tot ‘sparrow’, een getrainde verleidster 

van de Russische veiligheidsdienst. 

Haar eerste doelwit is de CIA-agent 

die verantwoordelijk is voor de meest 

gevoelige infiltratie in de Russische 

inlichtingendienst. De twee jonge 

agenten komen in een neerwaartse 

spiraal van aantrekkingskracht en 

bedrog terecht, wat een bedreiging 

vormt voor hun carrière, hun loyaliteit 

en de veiligheid van beide landen.

DE KLEINE VAMPIER -

HALLOWEENFILM

Dinsdag 30 oktober 2018  - City 

Anton houdt van griezelen en verslindt 

boeken over vampiers. Als hij er 

onverwacht één tegenkomt, is deze 

toch heel anders dan hij dacht en 

maakt zijn angst al gauw plaats voor 

nieuwsgierigheid. De kleine vampier 

Rudolph is namelijk stoer, aardig 

en vooral ongevaarlijk. Samen met 

Anton vliegt hij erop uit om zijn hele 

vampierfamilie te redden uit de handen 

van de vampierjagers...

In de herfstvakantie wordt de

kinderfilmnamiddag uitzonderlijk

vertoond op dinsdagnamiddag om

 14 u.

Dienst Cultuur 

Valkestraat 18

Tel.  058 79 50 00  

cultuur@nieuwpoort.be

www.cultuurnieuwpoort.be

Op vrijdag 19, zaterdag 20 

en zondag 21 oktober 2018 

nemen vele kunstenaars deel 

aan de 15de editie van ‘Buren 

bij Kunstenaars’. Kunstenaars 

uit diverse disciplines openen 

dan hun atelierdeuren en laten 

de bezoeker proeven van al 

dat moois. Het kunstaanbod 

in Nieuwpoort is alvast een 

bezoekje waard. 

• Ermani: Ontdek een nieuwe we-

reld in subtiele details…

• Nadine Leeman: kalligrafie, ge-

mengde techniek met aquarel

• Rose Mie Christiaen: non- en  

figuratief werk in keramiek, hout en 

steen.

• Jean & Jeanneke: hij fotografeert, 

zij doet het liever met potlood

• Melle Van Lysebeth: lichtobjecten 

en porselein

• Freddy Cappon: beeldhouwwer-

ken in cortenstaal, inox en arduin

• Jo: schilderijen, olieverf, aquarel, 

acryl & airbrush

• Liene Maes: collagetechniek &  

papier op doek

• Kersse Knut: expressionisme

• Hernani Tavares E Sousa & 

Rika Van Belleghem: hand-

gedraaide, sculpturale kera-

miek, glassieraden

• De letterkappers: steenbe-

werking met hamer en beitel

• OpenAtelier2014:

 groepstentoonstelling van di-

verse kunstdisciplines

• Roland Patyn: monumentale 

beelden, brons en letterkap-

pen

• Nathalie Verdonck: uniek 

gebruikskeramiek met een 

verhaal

Meer info 

www.nieuwpoort.be   

Cultuur  Buren bij  

Kunstenaars in Nieuwpoort

19
C U L T U U R  -  V R I J E  T I J D



Dag van de  
Jeugdbeweging
Vrijdag 19 oktober 2018  

Op vrijdag 19 oktober 2018 komen alle kin-

deren en jongeren die lid zijn van een jeugd-

beweging samen ontbijten op het Hendrik 

Geeraertplein. Kom in uniform en ontvang 

een gratis ontbijt, aangeboden door de Jeugd-

dienst. 

 
Nieuwe reeks 
kleuterdans

In de Vismijn start op 7 november 2018 een nieuwe 

reeks kleuterdans voor kindjes van 4 en 5 jaar. 

Geen moeilijke danspasjes, maar vooral veel plezier 

en beweging. De zes sessies vinden plaats op 

woensdagnamiddag, telkens van 13.30 u. tot 14.30 u. 

De lessen worden begeleid door laatstejaarsstudenten 

van het Atheneum Nieuwpoort. 

Prijs: € 12 voor de hele reeks (50% korting met 

voordeelpas) • Er is plaats voor 15 kindjes.

Inschrijven kan vanaf maandag 1 oktober 2018 bij 

de Jeugddienst en Sportdienst. 

 

Halloween 
Woensdag 31 oktober 2018 

Op woensdag 31 oktober 2018 dwalen er weer enge figuren door de straten 

van Nieuwpoort. Door het grote succes van de vorige jaren wordt er dit jaar 

gewerkt met voorinschrijvingen. De tickets zijn vanaf 1 oktober te koop bij de 

Dienst Toerisme, Dienst Cultuur of online via www.cultuurnieuwpoort.be (‘Te 

gast’). Kies het tijdsblok dat het best past voor jou en je gezin en geniet van 

een avond vol spanning en sensatie! 

Prijs: € 3 per ticket • De tocht start in Centrum Ysara en eindigt in zaal Iseland. 

Er rijdt vanaf 17.45 u. tot het einde van de tocht een gratis bus van Nieuw-

poort-Stad naar Nieuwpoort-Bad. 

Opstapplaats: parking voor de Vismijn.

Jeugddienst Nieuwpoort 
Dudenhofenlaan 2B

Tel. 058 23 91 26

jeugd@nieuwpoort.be 

www.jeugddienstnieuwpoort.be 

Speelpleinwerking 
2019
Na een drukke zomer staat ons 

gebrevetteerd animatorenteam van 

de speelpleinwerking er ook in de 

kleine vakanties. De tienerwerking 

gaat opnieuw van start in de 

paasvakantie.

JEUGD
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Maand van de Sportclub
Zaterdag 1 september tot zondag 30 september 2018

September is de ‘Maand van de Sportclub’. Verschillende 

sportclubs zetten hun werking en activiteiten extra in de 

kijker. Een sportclub is immers de plaats bij uitstek waar 

er levenslang gesport kan worden onder kwalitatieve 

sporttechnische begeleiding. De stedelijke Sportdienst 

werkt samen met enkele Nieuwpoortse sportclubs om dit 

evenement vorm te geven:

BOOGSCHIETEN STAANDE WIP

Club? Sint-Sebastiaansgilde

TAFELTENNIS

Club? Tafeltennisclub Nieuwpoort

ZWEMMEN

Club? Vrije Zwemmers Nieuwpoort

BADMINTON

Club? Recreatieve Badmintonclub Nieuwpoort

WATERPOLO

Club? Waterpoloclub Nieuwpoort

TAEKWONDO

Club? Taekwondo Chindojang 

THAIBOKS EN MIXED MARTIAL ARTS

Club? Westcoast MMA

TENNIS

Club? KTC Issera

ATLETIEK

Club? MACW Nieuwpoort

SLOTRACING  

Club? “OP ZOLDER” Mini Racing Club Nieuwpoort

FITNESS

Club? New Gym

TURNEN VOOR DAMES

Club? Ydrima

Meer info: www.nieuwpoort.be   

Sport   Activiteiten   Maand van 

de Sportclub

Herfstsport- 
kampen 2018
In de herfstvakantie organiseert de Sport-

dienst van 29 oktober tot en met 2 november 

2018 een freerunning-sportkamp voor leer-

lingen uit het eerste tot het zesde leerjaar. 

Op 1 november wordt een rustdag ingelast. 

De activiteiten worden georganiseerd in de 

stedelijke sportzaal, Chirolokaal De Branding 

en in het stedelijk zwembad. Er is opvang 

voorzien van 7.45 u. tot 9 u. en van 16 u. tot 

17.15 u.

Inwoners van Nieuwpoort betalen € 75 en 

niet-inwoners van Nieuwpoort betalen van  

€ 85. De verzekering is in de prijs inbegrepen.  

Online inschrijven kan via: 

inschrijvingen.nieuwpoort.be

Halve Marathon  
van Nieuwpoort
Zondag 9 september 2018

De opbrengst van de wedstrijd gaat naar de werking 

van de MS-Liga en het wetenschappelijk onderzoek 

naar multiple sclerose (MS). 

Inschrijvingen

De dag voor en de dag van de wedstrijd kan er nog 

ingeschreven worden tussen 14 u. en 17 u. in zaal 

Iseland, boven in de stedelijke Vismijn. Dit uitsluitend 

voor de jeugdlopen, niet voor de 7 km en de 21,1 km. 

Op vertoon van het betalingsbewijs kunnen dan ook de 

startnummers van de vóórinschrijvingen van de 7 km 

en de 21,1 km afgehaald worden.

Start en aankomst

De wedstrijden beginnen en eindigen op het Kaaiplein 

naast de Vismijn

• 10.10 u.: Jeugdlopen 

• 10.45 u.: Halve Marathon

• 10.55 u.: 7 km

• 14 u.: Prijsuitreiking

SPORT
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LOTTO 
BELGIUM 
TOUR
Dinsdag 4 september 2018 
Net als vorig jaar start de Lotto Belgium Tour met een proloog in 

Nieuwpoort op dinsdag 4 september. Deze vierdaagse wielerwed-

strijd voor dames elite 2.1 U.C.I. wordt inmiddels voor de derde 

keer georganiseerd. 

Dit jaar is er voor de tijdrit een nieuw parcours gekozen. De 

rensters starten in de Elisalaan, tussen de Brabantstraat en het 

Sint-Bernardusplein (ter hoogte van het Nieuwlandplein), en ba-

nen zich vervolgens een weg doorheen de Simli-wijk. Het vertrek 

staat gepland om 15 u. De finishlijn ligt opnieuw in de Elisalaan. 

Opgelet! Deze wielerwedstrijd gaat gepaard met een 

aangepast parkeer- en verkeersreglement. Inwoners van 

de Simli-wijk zullen tijdelijk wat verkeershinder ondervinden. Wie  

binnen het parcours woont, zal tijdelijk niet in of uit zijn woning 

kunnen met de auto. 

Kermiscriterium

Dinsdag 2 oktober 2018

Tijdens de Sint-Michielskermis wordt de Grote Prijs Dieter 

Seynaeve voor elite zonder contract en beloften gereden.  

De koers start om 17.30 u.  

Het parcours ziet er als volgt uit: start in de Kokstraat 

richting Langestraat  Hoogstraat  O.-L.-Vrouwstraat  

Willem De Roolaan  Pieter Braeckelaan  E. Coppieter-

straat  O.-L.-Vrouwstraat  Duinkerkestraat  aankomst 

in de Kokstraat.

Fietstocht
‘14-’18

Zondag 16 september 2018

Neem deel aan de 40 km-lange Fiet-

stocht ’14–’18 van de Vriendenkring 

Sint-Joris langs het toneel van de 

Groote Oorlog . De start vindt plaats 

om 10.30 u. aan de Gemeente- 

lijke Basisschool De Pagaaier op het 

Sint-Jorisplein.

Tot 11 september 2018 bedraagt 

de kostprijs voor volwassenen  

€ 22 en voor kinderen € 13. Na  

11 september betaalt elke deelnemer 

€ 25. Inbegrepen in de prijs: aperitief, 

voorgerecht, soep, hoofdgerecht en 

dessert.

Inschrijven kan bij de Gemeentelijke 

Basisschool De Pagaaier, tearoom De 

Akkerwinden, Traiteur Caroline en 

Handy Home Van Maele. 

Bij uiterst slecht weer wordt het 

eten aangeboden in de zaal van 

de Gemeentelijke Basisschool De 

Pagaaier.
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SPORTPASSEN- 
SEIZOEN 2018
Vanaf maandag 17 september 2018 kun je weer proeven van 

tal van sport. Om van het uitgebreid sportaanbod te kunnen 

genieten, dien je een sportkaart aan de balie van het stedelijk 

zwembad aan te kopen. Voor 20 sportbeurten betaal je  € 25 

(verzekering inbegrepen). 

Voor de sportles begint zal de kaart afgestempeld worden bij de 

lesgever of aan de kassa van het zwembad. Met éénzelfde kaart 

kunnen verschillende sportlessen gevolgd worden.

Wil je eens een sport uitproberen, zonder onmiddellijk een 

20-beurten kaart te kopen? Je kan zonder probleem 1 sport-

beurt betalen. Dit kost € 1,75 en kan alleen aan de kassa van 

het zwembad. 

De wekelijkse sportlessen gaan niet door tijdens de schoolva-

kanties en op feestdagen.

Keuze van het sportaanbod:

MAANDAG

• Seniorengym vanaf 55 

jaar: van 14 u. tot 15 u. in 

Centrum Ysara

• Kleuterturnen: 

 1ste kleuter: van 16.45 

u. tot 17.30 u. in de 

stedelijke sportzaal

 2de en 3de kleuter: van 

17.30 u. tot 18.15 u. in de 

stedelijke sportzaal

DINSDAG

• Seniorengym vanaf 55 

jaar: van 9.30 u. tot 10.30 

u. in de stedelijke sportzaal

• Omnisport voor mensen 

met een beperking:  

van 10.30 u. tot 11.30 u. 

in de stedelijke sportzaal

• Bodyfit: van 19 u. tot 

20 u. in de stedelijke 

sportzaal

WOENSDAG

• Omnisport 

 1ste t.e.m. 3de leerjaar: 

van 13 u. tot 15 u. in de 

stedelijke sportzaal

 4de t.e.m. 6de leerjaar: 

van 15 u. tot 17 u. in de 

stedelijke sportzaal

• Sport voor 12+: van 17 

u. tot 18 u. in de stedelijke 

sportzaal

DONDERDAG

• Multi-sportnamiddag 

voor alle leeftijden: van 14 

u. tot 16 u. in de stedelijke 

sportzaal

Sportdienst Nieuwpoort

Dudenhofenlaan 2B

Tel. 058 23 75 40

sport@nieuwpoort.be

Openingsuren 
Het zwembad is gesloten van maan-

dag 3 t.e.m. zondag 9 september 

wegens installatie van een nieuw 

drenkeling endetectie systeem. Vanaf 

maandag 10 september gelden nieuwe 

 openingsuren: www.nieuwpoort.be.

Start sport- 
passenseizoen 
najaar 2018
Vanaf maandag 17 september 2018 

gaan alle activiteiten met de sportpas 

opnieuw van start. 

MAANDAG

• Aquafitness op 17/09, 24/09 en 

1/10  van 19 u. tot 19.45 u. 

• Aquajogging op 8/10, 15/10 en 

22/10 van 19 u. tot 19.45 u.

WOENSDAG

• Aquagym voor senioren vanaf 

woensdag 19 september t.e.m. 

19 december 2018 van 9.30 u. tot 

10.20 u.

ZWEMBAD
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Sportlessen najaar 2018

ZWEMSCHOOL 

NIEUWPOORT 

(NIEUW!) 

Vanaf zaterdag 

15 september 

2018 start een 

nieuwe reeks 

wate rgewen-

ning. Dit jaar wordt hiervoor samen-

gewerkt met de Vrije Zwemmers 

Nieuwpoort. De lessenreeks bestaat 

uit 7 lessen van 45 minuten. De les-

gever bepaalt de groep, afhankelijk 

van het niveau van het kind.

In kleine groepjes leren de kleuters 

spelenderwijs de grondbeginselen 

van het zwemmen: op een leuke ma-

nier in het water springen, drijven, 

onder water kijken, weerstand van 

water ervaren etc.

In een volgende fase gaan de kinde-

ren over naar leren overleven en uit-

eindelijk naar veilig leren zwemmen.

Prijs: € 50 (gedomicilieerd 

in Nieuwpoort - Voordeelpas (geldig)

en € 55 (niet-gedomicilieerd 

in  Nieuwpoort)  

FLOATFIT® 

Van 17 september tot en met 22 ok-

tober 2018 gaat elke maandag van 

20 u. tot 20.40 u. een sessie floatfit 

door. Bij floatfit wordt les gegeven op 

een drijvende mat, de aquabase. Op 

deze mat voer je oefeningen uit ter-

wijl je continue bezig bent je balans 

te houden. 

Prijs: € 30 voor 6 lessen (inkom

zwembad en verzekering inbegrepen) 

LEREN ZWEMMEN VOOR  

VOLWASSENEN EN SENIOREN

Volwassenen en senioren kunnen 

elke woensdag van 19 september 

tot en met 19 december 2018 leren 

zwemmen in het stedelijk zwembad, 

telkens van 10.30 u. tot 11.15 u. 

Prijs: € 35 voor 12 lessen (inkom

zwembad en verzekering 

inbegrepen)

 

AQUACYCLING

Na de herfstvakantie starten nieuwe 

lessen aquacycling. Er zijn telkens 

per reeks max. 10 plaatsen beschik-

baar. Een reeks bestaat uit 7 lessen. 

Prijs: € 55 voor 7 lessen (inkom 

zwembad en verzekering inbegrepen)

Ladies @ the Pool
Op zaterdag 22 september vindt in 

het stedelijk zwembad voor het eerst  

Ladies @ the Pool plaats. Vanaf 19 u. 

verandert het zwembad in een wel-

lness paradijs met sauna, hottub, ja-

cuzzi, massages etc. Je kunt er boven-

dien genieten van lekkere hapjes en 

drankjes en verscheidene producten 

en diensten van onze sponsors.

Tickets zijn verkrijgbaar aan de kassa 

van het stedelijk zwembad en bij de 

Dienst Toerisme. Deze tickets (vanaf 

16 jaar) kunnen enkel in voorverkoop 

aangekocht worden. 

Stedelijk zwembad 
Stationslaan (Leopold II park)

Tel. 058 23 38 88  

zwembad@nieuwpoort.be

Ravot- 
namiddag
Iedere woensdag en zater-

dag van 13.30 u. tot 16.30 u. 

kunnen kinderen zich komen 

uitleven op de Aquaglide, de 

octo pus of op de loopmat met de 

banden.

Halloween
Dinsdag 30 oktober 2018

Op dinsdag 30 oktober staat het zwembad in het teken van Halloween. Meer informatie op www.nieuwpoort.be.

Overgangscursus redder
Het stedelijk zwembad van Nieuwpoort heeft iedere vakantieperiode, op 

feestdagen en tijdens de weekends jobstudent-redders nodig. 

De overgangsmodule ‘Redder aan Zee’ naar ‘Hoger Redder’ vindt plaats in 

Oostende en start op zaterdag 6 oktober 2018. De cursus kost € 115 (max. 

24 deelnemers).

Info en inschrijven: www.sport.vlaanderen of via Sofie Journée:

tel. 02 209 47 53 – sofie.journeesport.vlaanderen
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Dienst Toerisme 
Nieuwpoort-Stad,  

Marktplein 7  

Tel. 058 22 44 44 

info@nieuwpoort.be 

Nieuwpoort-Bad,  

Hendrikaplein 11 

Tel. 058 23 39 23 

toerismebad@nieuwpoort.be

WAT MAG JE VERWACHTEN?

Koetsritten

Rit met omnibuskoets van 14 u. tot 18 u. op zaterdag 

en van 10 u. tot 18 u. op zondag. Er zijn drie haltes: 

Hendrikaplein, Sint-Bernarduskerk en Guido Gezelleplein. 

Tickets kosten € 2,50 p.p. (dag)  en  € 4 p.p. (weekend) 

en zijn te verkrijgen op de dag zelf bij de Dienst Toerisme 

op het Hendrikaplein.

Je kan ook meerijden tijdens een privékoetsrit met 

authentieke Reislandauer. Deze rit duurt 30 min. en is 

bedoeld voor 6 à 9 personen. De tickets kosten € 15 per 

koets of € 35 inclusief fles champagne. Deze tickets zijn 

op de dag zelf te verkrijgen bij de Dienst Toerisme op het 

Hendrikaplein.

Brocantemarkt

Doorlopend van 9 u. tot 18 u.

WANDELINGEN IN STIJL  

Deze wandelingen worden georganiseerd in samenwerking 

met Pasar. 

Kom genieten van de gegidste theaterwandeling ‘Terug 

naar Nieuwpoort in Belle Epoquetijd’.  Deze wandelingen 

starten om 10 u., 12 u., 14 u. en 16 u. en duren 

telkens 1,5 uur. Er worden 35 personen per startuur 

toegelaten.

Tickets kosten € 2,5 p.p. of  € 4,50 p.p. (incl. rit met 

omnibus). Reservatie noodzakelijk via de Dienst Toerisme 

Nieuwpoort (Infokantoor Hendrikaplein):  

toerisme@nieuwpoort.be.

BELLE EPOQUE ANIMÉE

Er valt heel wat te beleven en te bekijken: Champagnebar 

de Nieuport (Hendrikaplein), hoge fietsen, optreden van 

Houtland Dixieband, draaiorgelist Cyriel en een karikaturist.

BELLE EPOQUE  
FIN DE SAISON 
IN STIJL 

Tijdens het Belle Epoqueweekend 

in Nieuwpoort-Bad wordt de sfeer 

van grandeur terug tot leven 

gebracht, waarbij de Zeedijk het 

decor vormt voor koetsen en 

elegant geklede dames en heren.

Tip
Kom in Belle Epoquestijl  

en we trakteren je op ‘une  

coupe de champagne 

de Nieuport’!

ZATERDAG 15 EN ZONDAG 16 SEPTEMBER 2018

TOERISME
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IK GA ERVAN UIT DAT HET ORGANISEREN VAN EEN 

DERGELIJK EVENEMENT GEEN SINECURE IS?

Inderdaad! Van zodra de Oesterbeurs afgelopen is, 

beginnen wij al aan de volgende editie. Elk jaar komen 

er zo’n 6.000 mensen naar ons evenement en dat vraagt 

uiteraard om heel wat voorbereiding. We streven er immers 

naar om elk jaar dezelfde kwaliteit te leveren. Gelukkig 

krijgen wij hierbij hulp van de stad. 

Ook de opbouw is een hele opgave. De dag voor de 

Oesterbeurs beginnen we er tijdig aan zodat alles piekfijn 

in orde is. De oesters worden door de oesterkwekers op 

donderdag uit zee gehaald, worden verpakt en worden 

vanaf 20 u. in een koelwagen vervoerd naar Nieuwpoort. 

Daarna worden de oesters onmiddellijk in de koelkasten van 

de Vismijn gelegd. Belangrijk hierbij is dat deze koelkasten 

dezelfde temperatuur als de koelwagen hebben. Dus zo’n 

4 à 5 graden. 

Alle leden van de Nieuwpoortse Boei en La Bouée, 

versterkt door een team vrijwilligers, helpen mee tijdens 

de Oesterbeurs. Wij zijn de oesterkweker en zijn team ook 

heel dankbaar. Gedurende drie dagen zijn zij constant bezig 

met het openen van oesters. Een niet te onderschatten 

opdracht! 

DE WIJZE WAAROP DE OESTERS GEKWEEKT WORDEN, 

BEÏNVLOEDT DEZE DE SMAAK VAN DE OESTER?

De oesters worden in Morbihan gekweekt in ijzeren bakken. 

Door de enorme getijdenverschillen worden de

Dienst Toerisme 
Nieuwpoort-Stad, Marktplein 7

Tel. 058 22 44 44

info@nieuwpoort.be

Tijdens het weekend van 19 tot en met 

21 oktober 2018 kun je in de stedelijke 

Vismijn terecht voor de succesvolle 

Oesterbeurs. De vzw’s Nieuwpoortse 

Blauwe Boei en La Bouée Bleue bieden 

opnieuw heerlijke oesters aan afkomstig 

uit Ria D’Etel ( 56 – Morbihan). 

Op de Oesterbeurs kun je smullen van 

koude en warme oesters. Daarnaast 

zijn er Noorse schotels, gebakken vis, 

Nieuwpoortse garnaalsoep, champagne, 

wijn en cava te verkrijgen. Muzikale 

optredens kunnen niet ontbreken op dit 

sfeervolle evenement voor jong en oud.

Het evenement kun je vrijdag van 11 u. 

tot 22 u. bezoeken, zaterdag van 10 u. 

tot 22 u. en op zondag van 10 u. tot 17 u. 

Om wat meer te weten te komen over de 

organisatie van de Oesterbeurs gingen we 

op gesprek bij René Beyens, secretaris 

van de Blauwe Boei.

INTERVIEW 
met Rénee Beyens

secretaris van  

de Blauwe Boei

OESTERBEURS
VRIJDAG 19, ZATERDAG 20 EN 
ZONDAG 21 OKTOBER 2018

LANDBOUW 
& VISSERIJ
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oesters die bloot komen te liggen bij eb, voorzien van grote 

hoeveelheden zuurstof. Hierdoor groeien ze beter dan in 

andere baaien. Ook zorgt de kracht van de stroming voor 

een permanente vermenging van het zoute en zoete water 

en voor toevoer van steeds nieuwe hoeveelheden plankton.  

De grotere dichtheid van het plantaardig plankton geeft de 

oesters een heel specifieke smaak.

IS DIT EVENEMENT OOK GESCHIKT VOOR MENSEN DIE 

GEEN OESTERS LUSTEN?

Wij voorzien diverse overheerlijke alternatieven. Zo 

bieden wij foie gras, Noorse schotel (makreel, haring, 

zalm, garnaal), een charcuterie schotel (worst, hesp, 

boerenpaté) en garnaalsoep.

Men kan gezellig iets komen drinken in de champagnebar of 

genieten van een goed glas wijn of bier. Er is ook frisdrank.

HOE BEPAALT U WELKE DOELEN HET GELD KRIJGEN?

Het is het college van burgemeester en schepenen die 

de goede doelen uitkiest. De enige voorwaarde is dat het 

goede doel mensen uit Nieuwpoort helpt. 

Zo ging het geld al naar de MS Liga, woonzorgcentrum 

De Zathe, familie van overleden vissers, aankoop van 

strandrolstoelen en naar Domino. Voor deze laatste werden 

er schoenen bij Torfs aangekocht ter waarde van 1.500 

euro. De eigenaar van Torfs besloot er nog eens 1.500 

euro bij te doen. Een heel mooi gebaar!

Stedelijke Vismijn i.s.m. 

Promovis vzw 
Tel. 058 22 49 70

Dag van
de Garnaal

ZATERDAG 29 SEPTEMBER 2018

Op 29 september viert Nieuwpoort de 

Dag van de Garnaal, een initiatief van 

Promovis vzw en het stadsbestuur. 

Op deze dag staat de dagverse 

Noordzeegarnaal in de kijker en valt 

er heel wat te beleven in en rond de 

stedelijke Vismijn.  

Je kunt er proeven van allerlei 

gerechten op basis van garnaal. 

Bovendien kun je er met eigen ogen 

zien hoe de garnalen aan boord van 

een vissersschip gekookt worden. 

Het volledige programma ziet er 

als volgt uit:

• 9.30 u.: Aankomst N.86 met verse 

garnaalvangst aan de stedelijke 

Vismijn (kant Fonteinplein)

• 10 u. - 12 u.: Garnaalpelwedstrijd +  

Demo garnaalpellen + Degustatie 

van garnaalsoep, verse garnalen 

en Rodenbach + Workshop voor 

kinderen

• 12.30 u.: Garnaallunch

 De kaarten kosten 45 euro p.p. 

en zijn tijdens de werkweek te 

verkrijgen in de Vismijn van 9 u. tot 

11.30 u. Tijdens het weekend kun 

je tickets kopen bij Vishandel Jens, 

Kaai 37. 

BON
Vul deze bon in en breng ze mee naar de oesterbeurs.

Naam:.............................................................

Voornaam:.......................................................

Adres:.............................................................

E-mailadres:.....................................................

*Deze bon geeft u recht op één gratis glas wijn bij 

aankoop van een verrukkelijke maaltijd vanaf € 12. 

Deze bon is geldig op 19, 20 en 21 oktober 2018.

V R I J E  T I J D
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NIEUWPOORT  
INTERNATIONAL 
BOAT SHOW
VRIJDAG 19, ZATERDAG 20 EN ZONDAG  
21 OKTOBER 2018 

De Nieuwpoort International Boat Show (NIBS) laat 

je drie dagen alles omtrent watersport ontdekken en 

beleven. Deze watersportbeurs biedt een prachtige 

keuze uit nieuwe jachten en  

tweedehands boten. 

Op vrijdag 19 oktober is de beurs de bezichtigen van 

14 u. tot 19 u., op zaterdag 20 oktober van 10 u. tot 

19 u. en op zondag 21 oktober van 10 u. tot 18 u.

Het evenement vindt plaats aan de Watersportlaan 11. 

De kostprijs bedraagt 5 euro, gratis voor leden van de 

WWSV (Wind & Watersport Vlaanderen), VYNieuwpoort 

(Vlaamse Jachthaven Nieuwpoort, het vroegere VVW 

Nieuwpoort) en alle inwoners van Nieuwpoort.

Maarten Desloovere, coördinator van VYNieuwpoort, 

gaf ons wat meer uitleg over de Nieuwpoort 

International Boat Show.

KUNT U ONS WAT MEER VERTELLEN OVER DIT EVENE-

MENT DAT PLAATSVINDT IN HET WEEKEND VAN 19, 20 

EN 21 OKTOBER?

De NIBS is uitgegroeid tot de grootste watersportbeurs 

van ons land. De bedrijven verkopen er hun producten, 

zowel aan wal als op de aangemeer de boten. Grote nau-

tische merken en Nieuwpoortse handelaars stellen hun 

tweedehands boten open voor geïnteresseerden. Er zijn 

ook verschillende lokale watersport- en vaarscholen en 

watersport-gerelateerde reisbureaus aanwezig. 

TIJDENS DIT EVENEMENT KUNNEN ER BOTEN EN ZEIL-

MATERIAAL AANGEKOCHT WORDEN. MAG IK HIERUIT 

AFLEIDEN DAT U EEN BEPAALD DOELPUBLIEK VOOR 

OGEN HOUDT?

We mikken op liefhebbers van watersport. Toch hopen we 

dat we  ook andere mensen kunnen warm maken. De toe-

gangsprijs is slechts 5 euro en gratis voor kinderen tot 12 

jaar! Gezinnen zijn dus zeker welkom. We verwachten ook 

internationale kijklustigen uit Noord-Frankrijk en het zui-

den van Nederland en Engeland.

WAAROM IS DE JACHTHAVEN VAN NIEUWPOORT ZO IN-

TERNATIONAAL GERENOMMEERD? 

Onze jachthavens tellen samen zo’n 2.000 ligplaatsen, 

wat Nieuwpoort tot de grootste jachthaven van Noord- 

Europa maakt. Elke jachthaven heeft ook een kwaliteits-

label. Zo heeft de VYNieuwpoort een Blauwe Vlag én 

vier gouden ankers (vergelijkbaar met 5 sterren bij een 

hotel). Jaarlijks ontvangen wij duizenden bezoekers uit 

buurlanden en soms ver daarbuiten. Dit is natuurlijk ook 

fantastisch voor de lokale handelaars. Onze Nieuwpoortse 

viswinkels zijn heel gekend bij internationale bezoekers. 

IS ZEILEN EEN SPORT DIE ENKEL IS WEGGELEGD VOOR 

SPORTIEVELINGEN OF KAN IEDEREEN DIT BEOEFENEN? 

Onze sport is toegankelijk voor alle leeftijden, sportieve 

mensen en levensgenieters. Ons zeilteam telt evenveel 

vrouwen als mannen. Vaak wordt gedacht dat jachtzeilen 

een dure sport is. Toch hoeft dit niet per se het geval te 

zijn. Als je wat handig bent en veel zelf kan doen, dan kun 

je ook je budget binnen de perken houden. 

Wil je nog meer weten over de Nieuwpoort 

International Boat Show? Surf dan naar  

www.nibs.be !
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HERFSTNOCTURNE
 
HET VERHAAL VAN HENDRIK GEERAERT EN DE ONDER-
WATERZETTING TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

ZATERDAG 22 SEPTEMBER   

2018 

Altijd al benieuwd geweest naar 

het boeiende en indrukwekken-

de verhaal van de onderwa-

terzetting van de IJzervlakte 

tijdens de ‘Groote Oorlog’? Hoe 

men tijdens vier jaar beschie-

tingen en bombardementen 

het Nieuwpoortse sluizencom-

plex operationeel wist te hou-

den? Ken je het aangrijpende 

verhaal over luitenant Calberg 

of helmduiker Van Der Vreken? 

Doet de naam van kunstenaar 

Bastien een belletje rinkelen? 

Op zaterdag 22 september 

geeft de legendarische Nieuw-

poortse oorlogsheld Hendrik 

Geeraert, vertolkt door Luc 

Leye, een antwoord op al deze 

en andere vragen.  

De deuren van Westfront 

gaan open vanaf 18 u. zodat 

je vooraf nog een vrij bezoek 

kunt brengen aan de perma-

nente tentoonstelling over de 

onderwaterzetting en de tijde-

lijke expo Een stad vol stellin-

gen. 

Vergeet ook zeker het 

prachtige panoramische 

uitzicht bovenop het Koning 

Albert I-monument niet. De 

nocturne start om 19 u. en 

wordt afgesloten met een lek-

ker drankje. 

Praktische informatie:

Kostprijs: € 7 (VVK) en € 9 

(ADD). Tickets via Westfront 

Nieuwpoort, Dienst Toerisme, 

Dienst Cultuur en online via 

www.westfrontnieuwpoort.be. 

Westfront Nieuwpoort 
Kustweg 2

Tel. 058 23 07 33  

info@nieuwpoort.be 

www.westfrontnieuwpoort.be

Scholen- 
brochure

Sinds kort is de nieuwe scholen-

brochure op de Kinderboerderij 

te verkrijgen, of online via 

kinderboerderij@nieuwpoort.be. 

Iedere maand staat een gevarieerd 

aanbod aan toffe en leerrijke activiteiten 

op het programma, aangepast aan de 

verschillende leeftijdsniveaus (kleuter 

tot eerste graad middelbaar onderwijs). 

Leerlingen uit het buitengewoon 

onderwijs zijn van harte welkom 

voor leuke activiteiten op maat. In 

september wordt gewerkt rond het 

thema ‘fruit en notenbrood’. Oktober 

staat garant voor heel wat nieuwe 

workshops zoals ‘Groentenkermis’ of 

‘Met schaap Sybiel aan het spinnenwiel’. 

Uurtje natuur 
vanuit de  

Kinderboerderij

Op dinsdag 30 oktober 2018 vindt 

om 10.30 u. een schelpenwandeling 

plaats, een heuse schattenjacht op 

het strand bij laagtij. De natuurgids 

neemt je mee op sleeptouw om zijn 

verhaal te vertellen. Samen gaan 

jullie op zoek naar de gouden munten. 

Vergeet je emmertje niet en kom naar 

hartenlust mee strandjutten. Laarzen 

en aangepaste kledij zijn een plus.  Op 

woensdag 31 oktober staat om 10 u. 

een wandeling in het natuurreservaat 

‘De IJzermonding’ op het programma. 

De vegetatie en tal van watervogels 

nemen je mee naar hogere sferen in de 

natuur. Voorzie stevige stapschoenen 

of laarzen. Een verrekijker is altijd 

handig.

KINDERBOERDERIJ

BEZOEKERSCENTRUM
WESTFRONT
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Matt i  Muis 
zoekt 
re i sgeze l

Matti Muis zoekt reisgezellen die hem willen 

meenemen voor een nieuw avontuur. Vertrek 

je binnenkort op reis en is er nog plaats in je 

bagage voor een kleine metgezel? Dan hoort 

hij dit graag via kinderboerderij@nieuwpoort.

be. De avonturen van Maya en Matti kan je 

volgen op de Facebookpagina HelloWorld. 

 
WERELDDIERENDAG 

Donderdag 4 oktober 2018

Donderdag 4 oktober is ‘Werelddierendag’. Op deze 

speciale dag worden de dieren op de Kinderboerderij 

extra in de bloemetjes gezet. Kinderen uit de 2de en 

3de kleuterklas van de Nieuwpoortse scholen vieren 

mee op Werelddierendag. Aan de hand van allerlei leuke 

activiteiten krijgen zij de kans om kennis te maken met 

de verschillende dieren. Daarnaast leren zij over de 

verzorging van al die beestjes, groot en klein. 

Kinderboerderij

De Lenspolder, Elf Juliwijk 6A

Tel. 058 23 91 26 

kinderboerderij@nieuwpoort.be
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VOLG STAD NIEUWPOORT OP 
SOCIALE MEDIA!

Stad Nieuwpoort wil zo doelgericht mogelijk 

communiceren en probeert daarom actief 

op sociale media aanwezig te zijn. 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!

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 Nieuwpoort Uw Stad!

Waar kan je ons vinden?

 www.facebook.com/stadnieuwpoort

 @StadNieuwpoort

      stadnieuwpoort
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GOUDEN JUBILEUM

Etienne Thollembeek en Yvette 

Cornet huwden op 6 juli 1968 in 

Lettingen. Etienne bouwde als 

projectleider een mooie loopbaan bij 

het bouwbedrijf EGTA in Anderlecht 

uit. Het paar vestigde zich vijftien 

geleden in Nieuwpoort-Bad.3

EXPO BEZOEKERSCENTRUM WESTFRONT 

De tentoonstelling Een stad vol stellingen - De 

wederopbouw van Nieuwpoort-Stad na WO I 

werd op 22 juni ll. geopend. Na vier jaar oor-

log bleef er van het sluizencomplex en de stad 

enkel nog modder en puin over. Toen de oorlog 

werd beëindigd in november 1918 was ‘weder-

opbouw’ het ordewoord van de Nieuwpoorte-

naren die terugkeerden. Dankzij een indruk-

wekkend reconstructieprogramma herrees 

Nieuwpoort langzaam maar zeker uit zijn as. 

De tentoonstelling loopt nog tot 16 juni 2019.

GROENSCULPTUURFESTIVAL 

Nieuwpoort werd geselecteerd voor de internationale 

bebloemings competitie Communities in Bloom. Op vrijdag 6 juli 

ll. kwamen de juryleden Gérald Lajeunesse en Mauro Paradisi 

langs in Nieuwpoort om het Groensculptuurfestival en de 

investeringen op het vlak van milieu, netheid, sport, recreatie en 

toerisme te beoordelen. Dit prachtige groenfestival heeft de zee 

als centraal thema en telt twaalf constructies  die verschillende 

maritieme figuren uitbeelden. Het Groensculptuurfestival is nog 

tot 30 september 2018 gratis te bezoeken op het Fonteinplein.

NIEUWPOORT
IN BEELD

1

2
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VIJFTIG JAAR GEHUWD

Hubert Janssens en Oliva Simons 

traden op 22 juni 1968 in Berchem 

in het huwelijk. Hubert heeft als 

radiotechnicus bij de voormalige 

BRT een mooie loopbaan achter 

de rug. Oliva werkte tien jaar bij 

de Veritas. Het sportieve echtpaar 

houdt van wandelen, fietsen en 

zwemmen. De jubilarissen hebben 

een hechte band met hun zoon, 

schoondochter en twee kleinzonen. 

VIJFTIG JAAR GETROUWD

André Quinteyn en Lisette De 

Baer huwden op 9 augustus 1968 

in Denderleeuw. André heeft een 

mooie carrière als boekhouder-

bureauchef bij het Nationaal 

Instituut voor Landbouwkrediet 

achter de rug. Lisette werkte 

vroeger bij de posterijen in 

Ukkel. Het gouden paar vestigde 

zich in 2015 definitief in onze 

badplaats.  Ze hebben vroeger veel 

vrijwilligerswerk gedaan bij Unicef 

en het Rode Kruis en momenteel 

zijn ze actief als vrijwilliger in WZC 

Ten Anker.

GOUDEN PAAR

Solange Verhulsen en Vincent 

Van Dijck huwden op 2 augustus 

1968. Vincent runde de bloeiende 

horecazaak Salons Magnus in 

Antwerpen. Solange gaf als 

schoonheidsspecialiste les aan de 

school voor schoonheidszorgen 

Denise Gresiac in Berchem. Elf jaar 

geleden kwamen ze zich definitief 

in onze stad vestigen. 

6

3
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7 SEPTEMBER

Vrijdag Visdag

Geleid bezoek aan de Vismijn: aanvoer van garnaal, bijwonen 

van de visveiling in de verkoopzaal, ontbijt, havenrondvaart, 

bedrijfsbezoek, simulatie in de veilzaal, vissersaperitief en lunch 

met verse Nieuwpoortse vis. Vooraf inschrijven is verplicht. 

Kostprijs: € 60 p.p. Afspraak om 7.15 u. aan de klokkentoren 

van de Vismijn. Info: Stedelijke Vismijn, Kaaiplein 2/0002, 

Nieuwpoort-Stad of vzw Promovis – Tel. 058 23 33 64. 

Begeleid torenbezoek

De stadsbeiaardier leidt je rond in de beiaardtoren, geeft uitleg 

rond de geschiedenis van de beiaard en verwent je met haar 

beiaardspel. Gratis deelname. Vooraf tickets afhalen bij Dienst 

Toerisme, Stadhuis. Afspraak om 10 u. aan de beiaardtoren op 

het Marktplein. Info: stadsbeiaardier i.s.m. Stad Nieuwpoort.

8 SEPTEMBER

Boekbinden – 
variaties in binding en formaat

Aanleren van boekbinden en innaaien van katernen met 

gastdocente Nadine Leeman. Locatie: Kunsthuis Mamézon, 

Louisweg 70. Afspraak om 13 u. Vooraf inschrijven via 

kunsthuismamezon@gmail.com. Deelnameprijs: € 35. Info: 

Mamézon – www.kunsthuismamezon.wixsite.com/mamezon.

9 SEPTEMBER

Halve marathon Nieuwpoort

Meer info zie p. 21

Open Monumentendag: Nieuwpoort in 
blauwdruk

Meer info zie p. 16

Seastar Captainscruise

Boottocht van Nieuwpoort naar Diksmuide en terug met aan 

boord aperitief en buffet. Kostprijs: € 55 p.p. Kinderen -11 

jaar: € 42 p.p. Reservatie verplicht. Info: Rederij Seastar – tel. 

058 23 24 25 – info@seastar.be – www.seastar.be.

11 SEPTEMBER

Van pittig bruintje en grijze garnaal

Geleid bezoek aan de visveiling met als afsluiter een hapje en 

een drankje. Vooraf inschrijven verplicht bij Dienst Toerisme, 

Hendrikaplein 11. Kostprijs: € 5 p.p. Afspraak om 9.30 u. aan 

de klokkentoren van de stedelijke Vismijn, Kaaiplein 2/0002. 

Info: vzw Promovis Nieuwpoort – tel. 058 22 49 72.

12 SEPTEMBER

Beiaardconcert

Speciaal programma als afsluiter van de zomerconcerten door de 

stadsbeiaardier. Afspraak om 20 u. op het Marktplein. Beiaardspel 

te volgen op groot scherm. Gratis. Info: stadsbeiaardier i.s.m. 

Stad Nieuwpoort.

14 SEPTEMBER

Vrijdag Visdag

Meer UiT-info op 7 september.

Franse Chansons door Sarah D’Hondt

Sarah D’hondt heeft een klassieke scholing genoten, maar vond 

haar passie in het Franse Chanson. Naast haar krachtige stem 

heeft ze ook een bijzonder naturelle podium présence en is haar 

repertoire verweven met eigengereide bindteksten. Locatie: 

Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14 om 14 u. Tickets:  

€ 10 p.p. voor leden van NEOS, € 15 p.p. voor niet-leden. Info: 

neos@nieuwpoort.be.

15 SEPTEMBER

11de nationale postzegel- en ruilbeurs

Beurs voor postzegels, postkaarten, briefkaarten, maxi-mafilie, 

marcofilie, postwaardestukken, verzamelingen, telecards. 

Duozegel beschikbaar (MyStamp). Prijs per tafel voor 

standhouders: € 6 per tafel van 2 m. Locatie: zaal Iseland, 

stedelijke Vismijn. Info: Koninklijke Postzegelclub van de 

Westhoek – tel. 058 23 37 42 – em026@skynet.be.

Spinvis – Trein Vuur Dageraad

Meer info zie p. 18

16 SEPTEMBER

Seastar Captainscruise

Meer UiT-info op 9 september.

20 SEPTEMBER

Victoria & Abdul

Meer info zie p. 19

21 SEPTEMBER

Vrijdag Visdag

Meer UiT-info op 7 september.

ACTIVITEITEN 
SEPTEMBER & OKTOBER

VR

ZA

ZO

DI

WO

VR

ZA

ZO

DO

VR
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22 SEPTEMBER

Wandeltocht

Bewegwijzerde wandeltocht met individuele start tussen 7 u. en 

15 u. Keuze tussen volgende afstanden: 6, 9, 14, 18, 24, 30, 

36 en 42 km. Ook via niet-verharde paden. Deelnameprijs: 

€ 1,50. Rustposten voorzien. Locatie: zaal Iseland, stedelijke 

Vismijn. Info: Wandelclub Nieuwpoort – 0468 26 06 89

Wandeldag ‘Duin en Duinbos’

Ontmoet reisgenoten en reisleiders van vorige reizen van 

ZuiDERHuiS, scherp je conditie aan of beleef gewoon een 

actieve dag. Natuurwandeling van 21 km o.b.v. Jean-Pierre 

Rosseel. Startplaats: tramhalte Zonnebloem Nieuwpoort – om 

10.30 u. Breng je picknick mee. Gratis deelname. Op voorhand 

inschrijven: ZuiDERHuiS – tel. 09 233 50 00 – welkom@

zuiderhuis.be – zuiderhuis.be/wandeldag-duin-en-duinbos

27 SEPTEMBER

Voordracht ‘En… vergeet vooral niet…  
te lachen’

Aan de hand van moppen en anekdotes neemt Francis Peeters 

je mee op een wandeling door het leven, van geboorte tot 

de dood, want over elke levensfase valt wel iets ludieks te 

vertellen. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 

14 om 14 u. Vooraf inschrijven is wenselijk. Kostprijs:  

€ 5 p.p. inclusief thee of koffie en versnapering. Info: Vief 

Nieuwpoort – 0495 55 79 09 – lenaersherman@gmail.com –  

www.viefwest.be/Nieuwpoort.

28 SEPTEMBER

Vrijdag Visdag

Meer UiT-info op 7 september.

Eddy et les Vedettes – Chansons Fatales

Meer info zie p. 18

29 SEPTEMBER

Linosnede in reductietechniek

Opbouwen in kleurige druklagen van het beeld door telkens een 

stuk van de lino weg te snijden. Het eindresultaat is en kleurig 

werk en een opgebruikte lino. Locatie: Kunsthuis Mamézon, 

Louisweg 70. Afspraak om 13 u. Vooraf inschrijven via 

kunsthuismamezon@gmail.com. Deelnameprijs: € 40. Info: 

Mamézon – www.kunsthuismamezon.wixsite.com/mamezon.

Opendeurdag 50 jaar Elora vzw

Elora vzw Centrum voor Ambulante Revalidatie biedt 

multidisciplinair onderzoek, behandeling en ondersteuning 

aan voor kinderen en jongeren met ontwikkelings- en/of 

leerproblemen. Vooraf inschrijven voor de opendeurdag via 

administratie@eloravzw.be of op tel. 058 23 47 11.

29 SEPTEMBER TOT 2 OKTOBER

Sint-Michielskermis

Van 29 september tot 2 oktober. Kermis op het Marktplein van 

17 u. tot 22 u. Gratis. Meer info Dienst Toerisme.

3 OKTOBER

TG de LINK –  
The Beauty Queen of Leenane

Meer info zie p. 18

4 OKTOBER

Façades

Meer info zie p. 19

18 OKTOBER

Red Sparrow

Meer info zie p. 19

19 OKTOBER

Poetin, de tsaar van Rusland

Bert De Craene doorkruiste als VRT-journalist 25 jaar lang de 

voormalige Sovjet-Unie en het huidige ‘democratische’ Rusland. 

Hij vertelt met passie en humor over het moderne Rusland en 

haar onvoorspelbare leiders en doorspekt zijn voordracht met 

zelf beleefde gebeurtenissen, verhalen en getuigenissen van 

de vele Russen die hij in die periode leerde kennen. Locatie: 

Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14 om 14 u. Tickets:  

€ 10 p.p. voor leden van NEOS, € 15 p.p. voor niet-leden.  

Info: neos@nieuwpoort.be.

Dag van de Jeugdbeweging

Meer info zie p. 20

25 OKTOBER

Voordracht ‘Waardig levenseinde’

Voordracht door een deskundige ‘LEIF’ met thema’s zoals de 

mogelijke beslissingen aan het levenseinde, de voorafgaande 

zorgplanning van wilsverklaringen en hoe je je wil kunt 

bekendmaken. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 

14 om 14 u. Vooraf inschrijven is wenselijk. Kostprijs:  

€ 5 p.p. inclusief thee of koffie en versnapering. Info: Vief 

Nieuwpoort – 0495 55 79 09 – lenaersherman@gmail.com –  

www.viefwest.be/Nieuwpoort.

26 OKTOBER

Front(t)aal ‘18

De Laatste Loodjes. Na 4 jaar in het slijk en de loopgraven 

is er eindelijk de doorbraak. Zal Staf Beschuyt het overle-

ven? Een toneelspektakel met muziek uit en over die zwarte  

periode door KKFN. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg  

Havengeul 14 om 20 u.   
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Tickets: € 5 p.p. Info: KKFN i.s.m. Stad Nieuwpoort – Dienst 

Cultuur – tel. 058 79 50 00.  

27 OKTOBER

Seastar Havenrondvaarten

Ontdek Nieuwpoort van op het water. Geniet van de exclusieve 

zichten en het panorama van de Noordzee. Afspraak om 15 u. 

aan de R. Orlentpromenade 2. Kostprijs: € 9,50 p.p. Info:  

tel. 058 23 24 25 - www.seastar.be.

Herdenking Slag bij Ramskapelle

De Verbroedering 6 Li neemt jaarlijks deel aan de 

herdenkingsplechtigheid aan het monument van het 6 Li in 

Ramskapelle. Deze plechtigheid wordt georganiseerd samen 

met het 16e Bataillon de Chasseurs, een Franse Infanterie-

eenheid uit Bitiche.

30 OKTOBER 

Schelpenwandeling: schattenjacht  
aan zee bij laagtij

Meer info zie p. 29

Seastar Havenrondvaarten

Meer UiT-info op 27 oktober.

Kinderfilmnamiddag – De Kleine Vampier

Meer info zie p. 19

31 OKTOBER

Bezoek met gids het Vlaams  
natuurreservaat ‘De IJzermonding’

Meer info zie p. 29

Halloweentocht

Meer info zie p. 20

MEERDAAGSE 
ACTIVITEITEN 
TOT 30 SEPTEMBER

Beaufort 2018 – kunsttriënnale aan zee

Locatie: Koning Albert I-monument en strand

Beaufort is een cultuur-toeristisch project aan de Belgische Kust. 

In Nieuwpoort staat er op het strand een werk van de Deense 

kunstenares Nina Beier en is er een art performance door de 

Belgische Edith Dekyndt aan het Koning Albert I-monument. 

Info: www.beaufort2018.be.

TOT 16 JUNI 2019

Expo ‘Een stad vol stellingen. – De wederopbouw 
van Nieuwpoort-Stad na WOI’

Locatie: Westfront Nieuwpoort, Kustweg 2. Openingsuren: 

dagelijks van 10 u. tot 17 u. Laatste tickets tot 1 uur voor 

sluiting. Gesloten op maandag. Na vier jaar oorlog bleef van de 

Ganzepoot en de stad alleen nog modder en puin over. Na de 

Wapenstilstand in november 1918 herrijst Nieuwpoort uit zijn 

as. Deze tentoonstelling focust op het wederopbouwverhaal. 

Info: Dienst Toerisme.

TOT 25 AUGUSTUS 2019

3D(enissen)

Waar: Kunsthuis Mamézon, Louisweg 70. Enkel op afspraak.

3x Denissen. 2 zussen en 1 broer. Samen kunstig. 

Hetzelfde maar toch anders, en toch vullen ze elkaar aan.  

Info: Tel. 058 23 03 61.

TOT 31 JANUARI 2019

Op interactief stadsavontuur

Heb je even genoeg van het kriebelende zand tussen je 

tenen? Verken Nieuwpoort op een interactieve manier met een 

origineel stadsspel van Geoteam! Info: info@geoteam.be –  

www.geoteam.be.

15 EN 16 SEPTEMBER

Grote brocanterie ‘Belle Epoque’

Grote antiek- en brocantemarkt tijdens het ‘Belle Epoque-

weekend’. Locatie: Fabreplein. Doorlopend van 9 u. tot 18 u. 

Standhouders betalen € 8 per lopende meter per dag met een 

minimum van 5 meter. Info: 0475 84 39 93 – info@brocanterie.be  

– www.brocanterie.be.

29 EN 30 SEPTEMBER

Brocanterie t.g.v. het Bevrijdingsfeest 1944 
van Nieuwpoort

Grote antiek- en brocantemarkt. Doorlopend van 10 u. tot 18 u 

op het Sint-Jorisplein, Sint-Joris. Standhouders betalen € 6 per 

lopende meter per dag met een minimum van 4 meter. Info: 

0475 84 39 93 – info@brocanterie.be – www.brocanterie.be.

19 T.E.M. 21 OKTOBER

Buren bij Kunstenaars

Meer info zie p. 19

Oesterbeurs & Boat Show

Meer info zie p. 26-28
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Uw eigendom kopen of verkopen?
Ga in zee met Immo Maritiem. Een vaste waarde in vastgoed.

Albert I laan 281
8620 Nieuwpoort

Tel. +32 (0)58 23 78 79
info@immo-maritiem.be

VOLG ONS OP           thuisverpleging Saskia Sandra

Deblieck Saskia
0498 22 49 80

Germonpré Sandra
0472 20 12 61

THUISVERPLEGING
regio Nieuwpoort- Lombardsijde

Alle verpleegkundige zorgen: dagelijkse/wekelijkse toiletjes,
 alle wondzorgen, inspuitingen, palliatieve zorgen, diabetes,  

medicatie voorbereiden …

Derde betalerssysteem: geen kosten • Alle mutualiteiten

• toiletten, inspuitingen, diabetes, verbanden,
• aandoen van steunkousen, toedienen en klaarzetten
 van medicatie.
• referentie verpleegkundige in de wondzorg.
• referentie verpleegkundige in de palliatieve.
• u hebt geen kosten doordat wij met het 
 derdebetalerssysteem werken.

U KAN ONS VRIJBLIJVEND CONTACTEREN!

Gratianne Bullens 0474 23 94 07
Julie Demarcke 0496 38 29 64
Laure Steyaert 0471 12 55 57

Thuisverpleging met een hart
REGIO NIEUWPOORT  I   LOMBARDSIJDE  I   WESTENDE  I  

MIDDELKERKE  I   OOSTDUINKERKE  I   KOKSIJDE  I   VEURNE

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, …

Astridlaan 19, 
Nieuwpoort
T 058 23 47 22
F 058 23 91 47 
dirk.bailleul@skynet.be
lawsec@skynet.be



 IN NIEUWPOORT

Albert I Laan 99, 8620 Nieuwpoort    Kaai 34, 8620 Nieuwpoort  
info@portus.be    www.portus.be    058 62 50 50

Franslaan 150 - 8620 Nieuwpoort
T. 058 23 22 20 - G. 0476 96 09 84

www.olivierplatteau.be
info@olivierplatteau.be

UW (T)HUIS 
IN NIEUWPOORT 

KOPEN OF VERKOPEN?

Isabelle Deconinck & Wim Vande Kerckhove
Kaai 43 - 8620 Nieuwpoort

058 62 44 66 - info@immodekaai.be
www.immodekaai.be

verkoop verhuur Laurent Vandevelde
Nieuwpoort


