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Nieuwpoort nam als voormalige frontstad een belangrijke plaats in tijdens 

de vele herdenkingen van honderd jaar Groote Oorlog. Zo nodigde koning 

Filip op 28 oktober 2014 de staatshoofden en regeringsleiders van de landen 

die betrokken waren bij WO I uit voor een ingetogen plechtigheid aan het 

Koning Albert I-monument.

Op 11 november 2018, honderd jaar nadat de Wapenstilstand werd afgekon-

digd, worden de herdenkingsjaren rond de Eerste Wereldoorlog afgesloten.

Zo kun je op zondag 11 november 2018 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk ge-

nieten van het uniek herdenkingsconcert The Armed Man: A Mass For Peace 

van de Welshe componist Karl Jenkins.

Het Beauvarletkoor Koksijde, Jokobeau Koksijde en het Koor Canta Ludens 

– goed voor zo’n honderd zangers – worden begeleid door de Nieuwpoort 

Concert Band. Dit indrukwekkend en ontroerend klank-, licht- en beeldspek-

takel is een universele aanklacht tegen de oorlog. 

Op vrijdag 9 november a.s. trekt de derde etappe van de internationale Her-

denkingsmars door Nieuwpoort. Deze mars start in de Franse stad Albert bij 

de Somme en eindigt in de frontstad Ieper.

Nieuwpoort is niet enkel een gewezen frontstad maar ook een stad met veel 

aandacht voor groen. Net zoals andere talrijke Vlaamse steden en gemeen-

ten zullen we binnenkort een vredesboom planten. Met het aanplanten van 

een prachtige winterlinde op de site van Westfront Nieuwpoort willen we 

op een ingetogen manier de talrijke oorlogsslachtoffers blijvend herdenken. 

Nieuwpoort werd op de internationale bebloemingswedstrijd ‘Communities 

in Bloom’ bekroond met vijf bloemen – goud, de hoogste onderscheiding. 

Onze stad kreeg als enige verder nog een prijs voor beste bebloeming. 

Dit dankzij het gebruik van mozaïekpatronen, eenjarige bloemen en 12  

maritieme figuren in het Groensculptuurfestival op het Kaaiplein. 
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KHALEESI

Geboren op 17 mei 2018

Dochter van Herreman Timothy en 

Brackx Laetitia 

LEON

Geboren op 29 mei 2018

Zoon van Declerck Jeroen en 

Schamp Dana

LIEZZE

Geboren op 1 juni 2018

Dochter van Plysier Denis en 

Vanrafelghem Nikita

MATS

Geboren op 22 juni 2018

Zoon van Maenhout Mike en 

Maertens Linde

NANDO

Geboren op 26 juni 2018

Zoon van Raes Detlev en 

Mestdagh Nikita 

DYLAN

Geboren op 14 juli 2018

Zoon van Devrome Bo

FAUKE

Geboren op 15 juli 2018

Dochter van Depuydt Wouter en 

Desaever Sarah

LILY

Geboren op 26 juli 2018

Dochter van Luyten Thierry en 

Decock Stefanie

VIC

Geboren op 26 juli 2018

Zoon van Luyten Thierry en 

Decock Stefanie

geboor tes

over l i jdens
RUBBRECHT CARLOS (81 jaar)

Veurne, 31 augustus 2018
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GOUD VOOR NIEUWPOORT OP 
INTERNATIONALE 
BEBLOEMINGSWEDSTRIJD 

Nieuwpoort werd in het voorjaar geselecteerd 

voor de internationale bebloemingscompetitie 

‘Communities in Bloom’. Deze wedstrijd bekroont 

sinds 1995 de groenste steden in Canada. Ook 

steden buiten Canada die het best scoorden in 

internationale groen- en bebloemingswedstrijden 

kunnen hieraan deelnemen. 

Nieuwpoort won eerder al goud en zilver als 

meest leefbare stad (Livcom awards 2007-2008), 

zilver in de Europese wedstrijd Entente Florale 

Europe (2009) en kreeg de titel van Groen-en 

Bloemenstad van Vlaanderen (2009). Dankzij 

dit indrukwekkende palmares kreeg de stad een 

uitnodiging van de organisatie om zich te meten 

met de beste Canadese steden en gemeenten. 

Elke stad werd beoordeeld door twee juryleden 

op volgende criteria: netheid, milieubewustzijn, 

erfgoedbeheer, boombeleid, landscaping en be-

bloeming. Op vrijdag 6 juli 2018 kwamen ju-

ryleden Gérald Lajeunesse (Canada) en Mauro 

Paradisi (Italië) op bezoek om onze stad en het 

Groensculptuurfestival op het Kaaiplein te beoor-

delen. 

De prijsuitreiking vond plaats op vrijdag 28 en 

zaterdag 29 september 2018 in Strathcona  

County, Alberta, Canada. Daar kaapte onze stad 

niet één maar twee prijzen weg. Nieuwpoort werd 

er bekroond met 5 bloemen – goud, de hoogste 

wedstrijdprijs. Daarnaast kregen we, als enige 

stad, voor het Groensculptuurfestival de prijs 

voor beste bebloeming. 

NIEUWPOORT ALS LEEFBARE STAD

Onze stad scoorde op vlak van netheid dankzij 

de zwerfvuilopruimdagen, de Blauwe Vlag, de 

ondergrondse afvalcontainers, de afwezigheid 

van graffiti en onkruid in het straatbeeld. Ook de 

vele historische gebouwen en folklore vielen in 

de smaak. 

Daarnaast beschouwden de juryleden Nieuw-

poort als een zeer leefbare stad dankzij de aan-

wezigheid van de vele bomen, goed onderhouden 

parken, speelpleinen, uitgestippelde fietsroutes, 

zitbanken etc. 

HET GROENSCULPTUURFESTIVAL VALT IN DE 

PRIJZEN

Tot slot waren de juryleden aangenaam verrast 

door het Groensculptuurfestival. Dit groentapijt 

stond van 6 juli tot 30 september op het Kaai-

plein en bood een variatie van bloemen, water, 

plant-mozaïeken en beeldsculpturen aan. Het 

thema was de zee. Er werden dus voornamelijk 

figuren van vissen, meeuwen, dolfijnen en zee-

meerminnen gemaakt. De figuur van Neptunus 

was met zijn 5 meter de grootste. 

Dit project kwam tot stand dankzij de inzet 

van onze landschapsarchitect Alain Cappelle, 

de arbeiders van de Groendienst, verschillende  

vrijwilligers en kunstenaars.

Het stadsbestuur zet de komende jaren haar 

groenbeleid onverminderd voort en blijft in  

groene ruimtes investeren. Groen is immers van 

onschatbare waarde voor de leefbaarheid van 

onze stad.  
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Een bezoek aan het loket?
Het digitaal loket

Vanaf 5 november kun je als  Nieuwpoortenaar 

een reeks aktes en attesten aanvragen via 

ons digitaal loket.  Dat gaat snel*, is veilig 

en eenvoudig. Natuurlijk blijf je nog welkom 

op het stadhuis! De loketten worden niet 

gesloten. Maar binnenkort kun je ook buiten 

de openingsuren bij ons terecht.

Wist je dat...

... iedereen in onze stedelijke 

bibliotheek gebruik kan maken van 

4 pc’s waarvan het toetsenbord is 

uitgerust met een kaartlezer?

Openingsuren bibliotheek, Kokstraat 18A: 

ma 10-12 u. / di 10-12 u. en 16-19 u. 

wo 14-19 u. / do 16-19 u. 

vr 10-12 u. en 15-19 u. / zo 9-12 u. 

... onze digidokters je hierbij kunnen helpen? 

Meer info zie p. 14.

Voor wie?

Je hebt een e-mailadres

Je kent de pincode van je identiteitskaart of 

je hebt een federaal token of de Itsme®app

Je doet de aanvraag voor jezelf of voor een 

gezinslid

Vervolgens kies je een manier om veilig aan te 

melden.  

Duidelijke instructies op het scherm loodsen 

je door de verschillende stappen. Vul de 

ontbrekende gegevens in en druk op verzenden. 

Na de automatische verwerking verschijnt een 

link naar het document op het scherm. Het 

document kan meteen worden gedownload en 

afgedrukt. 

*Soms kunnen we het document niet 

onmiddellijk afleveren. Dan is de tussenkomst 

van een ambtenaar nodig. We houden je dan op 

de hoogte via e-mail.

 Akte van echtscheiding   Akte van geboorte   Akte van huwelijk 

 Akte van overlijden   Attest van Belgische nationaliteit 

 Attest van gezinssamenstelling   Attest van hoofdverblijfplaats 

 Attest van hoofdverblijfplaats met historiek in deze gemeente 

 Attest van hoofdverblijfplaats met volledige historiek 

 Attest van leven   Attest van verblijf en Belgische nationaliteit 

 Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk 

 Attest van wettelijke samenwoning   Internationale geboorteakte 

 Internationale huwelijksakte   Uittreksel strafregister 

Welke 
documenten 

kun je
opvragen?

Vanaf 5 november 2018 
gewoon van thuis!

Veilig inloggen

Surf naar www.nieuwpoort.be en klik door naar 

‘digitaal loket’. 

Kies de zaken die je wil aanvragen. Dit kan 

door te klikken op één van de documenten die 

voorgesteld worden bij ‘Meest gevraagd’ of door 

een attest te selecteren in de lijst.

Het digitaal loket
gewoon van thuis!

B U R G E R Z A K E N
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27 SEPTEMBER 2018 

Body- en dashcams 

voor Politie Westkust

De raad gaf zijn toestemming aan de 

leden van PZ Westkust om mobiele 

camera’s te gebruiken in het kader 

van opdrachten van de gerechtelijke 

en bestuurlijke politie.

Nieuwe openbare 

verlichting Benjaminstraat 

De raad gaf zijn goedkeuring om de 

bestaande drie sfeerverlichtings- 

masten type ‘Mirage’ in de Benja-

minstraat (tussen Albert I laan en 

Franslaan) te vervangen door nieuwe 

sfeerverlichtingsmasten type ‘Alba-

ny’. 

Piano voor muziekacademie

De raad keurde de schenking goed 

van een piano aan de muziekacade-

mie. De academie kreeg de buffet- 

piano ‘Samick’ van dhr. Herman 

Storms.

Goedkeuring project 

studieondersteuning 

De raad heeft besloten om het  

project studieondersteuning tussen 

de vzw Golfbreker en het stadsbe-

stuur met 1 jaar te verlengen. Het 

project heeft als doelstelling om  

kinderen met schoolse vertraging te 

begeleiden. Voor de uitvoering van 

het project stelt het stadsbestuur een 

halftijds personeelslid en de nodige 

werkingsmiddeling ter beschikking. 

Daarnaast neemt het bestuur ook de 

diverse kosten van dit project voor 

zijn rekening. 

FLITSEN UIT DE
GEMEENTERAAD

1

3

2

4
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Stad Nieuwpoort heeft een meldpunt 

waar je overlast door ongewenste 

dieren kunt rapporteren. 

Gelieve hierbij volgende zaken 

steeds duidelijk te vermelden: 

• Wat is de aard van het probleem?

• Waar precies doet het probleem 

zich voor? 

• Hoe kunnen wij je contacteren 

om eens langs te komen?

• Wanneer kunnen wij je het best 

contacteren?

Ratten

Een rattenplaag voorkomen, is ge-

makkelijker dan bestrijden. Rat-

ten wagen zich voornamelijk bui-

ten hun territorium wanneer er 

niet genoeg voedsel meer is. Het 

is belangrijk om hiermee reke-

ning te houden bij het voederen 

van buitendieren. In het geval van 

een rattennest op privaat domein 

kan de stad uitsluitend advies ver-

schaffen. Voor de verdelging van 

het ongedierte ben je zelf verant-

woordelijk. Op het openbaar do-

mein staat Stad Nieuwpoort zelf in 

voor rattenbestrijding. 

Zwerfkatten 

Sinds 1 april 2018 moeten alle 

katten gesteriliseerd of gecastreerd 

worden voor ze 5 maanden oud 

zijn, wanneer ze verkocht worden 

of ter adoptie afgestaan worden. 

Zwerfkatten zijn doorgaans niet 

gesteriliseerd of gecastreerd. Als 

je een zwerfkat voedert, kun je  

volgens de wet verantwoordelijk 

gesteld worden voor het welzijn 

van het dier. Dit betekent dat de 

castratie- of sterilisatieplicht ook 

bij jou ligt. 

Beschermde dieren

Vossen en steenmarters zijn 

beschermde diersoorten. Ze be-

strijden kan niet, proberen om hen 

weg te jagen wel. De aanwezigheid 

van vossen mag je altijd melden 

bij de Dienst Milieu. Dit om de 

populatie in kaart te brengen. 

Vossen of steenmarters in je 

kippenren kun je voorkomen door 

een goed afsluitbaar nachthok 

te voorzien of een degelijke 

omheining die bovenaan dicht is. 

Graaf deze afrastering voldoende 

MELDPUNT 
ONGEWENSTE 
DIEREN

Om bezoek van ongedierte te 

vermijden, kun je zelf een aantal 

voorzorgsmaatregelen treffen:

• Sluit voedertonnen en 

afvalcontainers goed af. Dieren 

nestelen zich op plekken waar 

ze gemakkelijk aan eten kunnen 

komen. 

• Voeder dieren zoals kippen, 

schapen of geiten bij voorkeur 

’s morgens. Ongewenste dieren 

komen meestal bij schemer of ’s 

nachts tevoorschijn. 

• Sluit mogelijke ingangen of 

schuilruimtes af.

M I L I E U



OPROEP  voor  vo lk s tu in t jes

Langs de oude spoorweg bij de Stationslaan, aan de overzijde van het voor-

malige belastinggebouw, legt de stad een dertigtal volkstuintjes aan. De aan-

leg van deze tuintjes sluit perfect aan bij de ecologische mindset van Stad 

Nieuwpoort. Het perceel dat hiervoor uitgekozen werd ligt op een boogscheut 

van de populaire Kinderboerderij De Lenspolder. De tuintjes werden heel be-

wust ingeplant in de groene gordel rond de stad. 

Het project geeft wie niet over een tuin beschikt, toch de kans om van een 

eigen stukje groen te genieten. Niets is immers leuker dan tuinieren en ge-

nieten van eigen fruit en zelfgekweekte groenten. De enige voorwaarde is dat 

er op een ecologisch verantwoorde manier getuinierd wordt. Het gebruik van 

besproeiingsmiddelen is niet toegelaten. 

Alleen inwoners van Nieuwpoort komen in aanmerking voor een volkstuintje 

(1 per domicilie). Heb je groene vingers en wil je graag een eigen volks-

tuintje? Meld je dan vanaf maandag 5 november 2018 digitaal aan via  

www.nieuwpoort.be. De definitieve toewijzing van de tuintjes vindt deze 

winter plaats. De gelukkigen worden persoonlijk op de hoogte gebracht.

Dienst Milieu

Willem De Roolaan 90

Tel. 058 22 44 51 

milieu@nieuwpoort.be

Inwoners van Nieuwpoort kunnen bij Dienst Toerisme één sticker opvragen 

en op hun raam bevestigen. Voor dienstverleners is het dan tijdens een even-

tuele interventie in jouw woning duidelijk dat er een huisdier aanwezig is.

VERGEET 
ONZE 
HUISDIEREN 
NIET!
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diep in (min. 0,5 m). Het plaatsen 

van een tegelrij rondom de kippenren 

kan helpen. Vossen en steenmarters 

proberen vlak tegen de omheining te 

graven en niet vóór de tegels. 

Steenmarters kunnen dakisolatie, 

kabels van wagens en elektrische 

installaties kapot knagen. Verjagen 

kan door lawaai te maken, materiaal 

te verplaatsen of geurstof (zoals 

marterspray of restjes parfum) aan 

te brengen. 

M I L I E U



Allerheiligen

donderdag 1 november 

Allerzielen

vrijdag 2 november 

Koningsdag

donderdag 15 november

Kerstmis

dinsdag 25 december 

Tweede kerstdag

woensdag 26 december 

Nieuwjaar

dinsdag 1 januari 2019 

Sluiting 
recyclagepark
Op volgende dagen is het stedelijk 

recyclagepark uitzonderlijk gesloten:

Voor alle zones (van A tot E) staat op 

woensdag 19 december een ophaal-

moment voor grofvuil gepland. 

Deze ophaling gebeurt pas na 

schriftelijke aanvraag en ont-

vangst van betaling (minstens  

2 weken op voorhand). Voor het 

indienen van deze aanvraag kan 

men terecht in het stadsmagazijn 

in de J. Van Clichthovenstraat 42  

(tel. 058 22 44 88). 

OPHALING 
GROFVUIL 

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 en te horen hoe 

andere ouders het aanpakken. 

Sinds september kun je in het 

Sociaal Huis terecht voor korte 

infosessies. Achteraf kun je in de 

koffiehoek gezellig napraten en 

je ervaringen delen met andere 

ouders. 

Deze bijeenkomsten zijn gratis.

M I L I E U
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VOOR GEZINNEN MET BABY’S EN PEUTERS:

• Verhaaltjes vertellen (met bezoek aan de bib) – 

 het belang van taalstimulering

 Donderdag 22 november 2018 van 10 u. tot 

11.30 u. 

 Hoe kun je voorlezen aan jonge kinderen en welke 

boekjes zijn geschikt? Dat kom je te weten in deze 

workshop. Breng je kindje(s) mee, zij gaan vrij op 

ontdekking en we spelen hierop in. Spontaniteit is 

het sleutelwoord. Je krijgt heel wat tips om zelf aan 

de slag te gaan. Tijdens het bezoek aan de bib krijg 

je wat uitleg bij een kop koffie en kun je een gratis 

bibliotheekpas aanvragen voor je kindje(s).

VOOR GEZINNEN MET TIENERS EN PUBERS:

• Omgaan met multimedia – grenzen stellen en 

verantwoord gebruik

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

 

 Groot worden is leren met vallen en opstaan. Zo ook 

met pc- en internetgebruik. Een belangrijk  aspect van 

veilig internetten bij kinderen is de opvoeding. Hoe 

bepaal je grenzen? Een bijeenkomst vol tips hoe je als 

ouder je kind verantwoord leert omgaan met internet, 

sociale media en andere multimedia. Het infomoment 

vindt plaats in het Sociaal Huis.

GEZELL IG  
SAMEN  
ONTBIJTEN

Kwam je naar één van onze vorige 

infomomenten of zou je dit in de toekomst 

willen doen? Dan ben je op vrijdag 28 

december welkom op het gezinsontbijt in 

het Sociaal Huis. Heb je een interessant 

thema voor een volgend infomoment of wil 

je bijpraten en ervaringen delen? 

Schrijf je in vóór 20 december via tel. 058 

22 38 10, socialedienst.ocmw@nieuwpoort.

be of deponeer je gegevens in de witte 

brievenbus aan de ingang van het Sociaal 

Huis. Volgende gegevens hebben we 

zeker nodig: naam, telefoonnummer of 

e-mailadres, aantal volwassenen (min. 1 en 

max. 2), aantal kinderen tussen 0 – 2,5 jaar; 

2,5 – 6 jaar (kleuter); 6 – 12 jaar (lager) 

en 12+ jaar. We starten de ochtend met het 

ontbijtbuffet, daarna volgt Poppentheater 

SLOEF met De Vredesman. Kinderen kunnen 

doorlopend spelen en knutselen.

Sociaal Huis

Astridlaan 103

Tel. 058 22 38 10 

sociaalhuis@nieuwpoort.be

Vooraf inschrijven via oonie@nieuwpoort.be 

of telefonisch via 058 22 38 10 (Sociaal Huis) 

of 0498 92 92 55 (Ilona).
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Sinds 1 oktober 2018 loopt in onze 

provincie een pilootproject. Voor de 

noodnummers 112 en 101 werd een 

keuzemenu ingevoerd. Zo hoef je het 

nummer van de hulpdienst die je nodig 

hebt niet meer te onthouden. 

Dit menu maakt dezelfde keuze mogelijk, 

ongeacht of je naar 112 of 101 belt: de 

brandweer, de ambulance of de politie. 

Zodra je de keuze gemaakt hebt, word je 

rechtstreeks doorverbonden met de juiste 

noodcentrale.

Eerst hoor je het keuzemenu. Zodra je 

je keuze valideert door 1 of 2 te drukken 

word je doorgeschakeld naar een operator 

van de juiste noodcentrale. 

Indien je geen keuze maakt, wordt de 

boodschap één keer herhaald en word 

je daarna automatisch doorgeschakeld 

naar de noodcentrale die territoriaal 

bevoegd is. Indien je een verkeerde keuze 

maakt, word je, net zoals nu, door de 

operator naar het juiste oproepcentrum 

doorgeschakeld. 

Je zal in alle gevallen geholpen worden 

indien je naar het noodnummer 112 belt.

In België raadt de FOD Binnenlandse 

Zaken aan om voor de brandweer of een 

ambulance naar het nummer 112 te bellen 

en naar 101 voor de politie. Indien je 

bijvoorbeeld het verkeerde noodnummer 

draait, word je doorgeschakeld. Zo kun je 

kostbare tijd verliezen.

Keuzemenu voor 
noodoproepen in  
West-Vlaanderen

Dienst Veiligheid, Preventie en Mobiliteit

Langestraat 89 (nieuw adres!)

Tel. 058 22 44 17 (nieuw nummer!)

preventie@nieuwpoort.be

Jaarlijks houdt Politie Westkust halfweg de maand november 

een grootschalige fietscontroleactie op het grondgebied van de 

politiezone. Deze actie kadert in de provinciale verkeerscampagne 

‘Veilig fietsen’. Er wordt streng opgetreden tegen al wie niet in orde 

is met zijn of haar fiets.

 

In oktober, voorafgaand aan deze repressieve periode, voerde de 

stedelijke Dienst Veiligheid, Preventie en Mobiliteit een preventieve 

fietsscreening uit in de Nieuwpoortse scholen. Aan de hand van 

een fietscontrolekaart werd nagegaan of de fietsen gebreken 

vertoonden en welke herstellingen de leerlingen moeten laten 

uitvoeren aan hun fietsen.

Wat vind je terug op de fietscontrolekaart?

• remmen (zowel voor- als achteraan);

• bel (hoorbaar tot op 20 meter);

• goed zichtbare witte reflector vooraan en rode achteraan;

• verlichting voor- en achteraan (losse lichtjes op een goed 

zichtbare plaats zijn eveneens toegelaten);

• zichtbare reflecterende stroken aan weerszijden van de 

fietsbanden en/of twee gele of oranje dubbelzijdige reflectoren 

per wiel;

• goed zichtbare gele of oranje reflectoren aan weerszijden van 

elke pedaal bij een gewone stadsfiets.

Het is belangrijk om gezien te worden in het verkeer, zeker in de 

meest donkere maanden van het jaar. Draag daarom altijd een 

fluohesje en vergeet je fietsverlichting niet. Zorg er ook voor dat 

je het verkeer hoort, laat je muziekoortjes thuis.

Vei l ig  f ie t sen

P R E V E N T I E
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Download ook de app 112 BE

Het menu bestaat uit icoontjes van de 

brandweer, de ambulance en de poli-

tie. Via dit keuzemenu in de app word 

je meteen in verbinding gebracht met 

de juiste noodcentrale.

www.112.be

Download ook de “app 112 BE” om meteen
de hulpdienst te bereiken die je nodig hebt.

Maak je geen keuze, dan word
je na de boodschap
automatisch doorgeschakeld
naar de noodcentrale.?

1

2

voor ziekenwagen
of brandweer

voor politie

KEUZEMENU NOODNUMMER 112
Sinds 1 oktober 2018 loopt een pilootproject in de provincies 
West-Vlaanderen en Namen.

Eén enkel
noodnummer voor
ziekenwagen,
brandweer en politie.

Luister naar 
de boodschap

2

Blijf aan de lijn
Een operator neemt je oproep aan.

4

Maak je keuze
3

Bel     112

1

#  *

1   2    3

4   5    6

7   8    9

*       0
#  *

1   2    3

4   5    6

7   8    9

*       0

“  Noodcentrale, blijf aan de lijn.

Voor ziekenwagen of brandweer, druk 1.

Voor politie druk 2.  ”

in nood?

WERKEN KRUISPUNT LANGESTRAAT – MARKTSTRAAT 

De wegenwerken aan het kruispunt Langestraat – Oostendestraat 

– Marktstraat gingen van start in oktober. Het kruispunt werd 

afgesloten voor alle verkeer. Voor alle weggebruikers wordt, tot het 

einde van de werken, een omleiding voorzien.

De vermoedelijke einddatum van de werken aan het kruispunt is 

gepland eind december 2018.   

De wegenwerken in de Oostendestraat fase 2 (gedeelte dat nog 

niet vernieuwd werd) starten van zodra het kruispunt Langestraat – 

Oostendestraat – Marktstraat terug opengesteld is. Het verkeer op 

de Ventweg zal worden omgeleid via de Valkestraat.   

WEGENWERKEN ALBERT I LAAN GAAN 2DE FASE IN

Vanaf  5 november 2018  starten de wegen- en rioleringswerken in 

de Albert I laan tussen het kruispunt Victorlaan en Louisweg. Tijdens 

deze werken wordt de oostzijde van de gewestweg N34 opgebroken 

om een dubbelrichtingsfietspad en groenzones aan te leggen. 

Tegelijkertijd worden de woningen aangesloten op het gescheiden 

rioolstelsel en wordt de openbare verlichting van de gewestweg 

vernieuwd.

Tijdens de werken wordt het verkeer naar de badplaats omgeleid via 

de westkant van de trambedding. Fietsers worden omgeleid naar de 

Dienstweg Havengeul, de Simli-wijk en Jozef Cardijnlaan.

Voor het plaatselijk verkeer naar de Oude Jachthaven en de 

Krommehoek zal een omleiding worden voorzien via de Elisalaan en 

de Dienstweg Havengeul.

OPENBARE 
WERKEN

Alle info over wegenwerken op 

www.nieuwpoort.be.

11
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RESTAURATIE VILLA HURLEBISE

De werken aan de geklasseerde ‘Villa Hurlebise’ in 

Nieuwpoort-Bad zijn volop bezig. Er werd inmiddels 

een grote opkuis gehouden binnenin het gebouw 

zelf. Dit ter voorbereiding van de dakwerken.

In afwachting van het volledige goedgekeurde 

restauratiedossier worden het dak en de dakgoten 

gerenoveerd en gerestaureerd. Deze werken zijn 

broodnodig om vochtinsijpeling en schade aan het 

beschermde interieur te voorkomen. 

De opdracht om de werken uit te voeren, is gegund 

aan bvba Aquastra uit Lauwe voor een totaal bedrag 

van € 306.887,99 (incl. BTW).

In latere fases volgen de eigenlijke restauratie en 

de inrichting van het gebouw.

HERINRICHTING 
PROVINCIEDOMEIN  

KOOLHOFPUT 

Met de herinrichting wil de Provincie het domein integraal 

toegankelijk maken met extra aandacht voor de beleving 

van wandelaars, jongeren, gezinnen, sporters etc. Ook 

wil men het domein beter afstemmen op omliggende 

voorzieningen, zoals de groene fietsgordel rond Nieuwpoort 

en de Frontzate, de voormalige spoorwegbedding tussen 

Diksmuide en Nieuwpoort.

Omschrijving van de geplande werken

Rond de put worden halfverharde wandelpaden en nieu-

we voetgangersbruggen gecreëerd. Daarnaast wordt er 

dichtbij de huidige parking een extra steiger voor minder-

validen voorzien. De oeverzones worden natuurvriendelijk 

ingericht zodat rietkragen zich kunnen ontwikkelen. Op die 

manier ontstaan natuurlijke paaiplaatsen voor vissen en 

amfibieën. 

Vlakbij de put komt er een vogelkijkwand, zodat natuur-

liefhebbers en -fotografen comfortabel de water- en wei-

devogels kunnen observeren en fotograferen.

In september keurde de provincieraad het bestek 

en de gunningswijze goed voor de herinrichting 

van het provinciedomein Koolhofput (Nieuwpoort - 

Oostduinkerke). Het provinciedomein ligt op de grens 

van Nieuwpoort en Koksijde. 

Aan het kanaal Nieuwpoort-Diksmuide wordt de picknick-

zone uitgebreid en voorzien van nieuwe picknicktafels en 

fietssteunen.

Kostprijs en termijn

De werken worden geraamd op € 1.374.224 (incl. BTW) en 

zijn volledig ten laste van de Provincie West-Vlaanderen. 

De werken starten in het voorjaar van 2019.

De herinrichting van het domein is de tweede fase van een 

reeks werken aan de Koolhofput en de Frontzate. In de 

eerste fase werd de kanaalbrug op de Frontzate hersteld. 

De derde fase is voorzien voor 2021. Dan wordt de Front-

zate aangepakt.

Meer info over de Koolhofsite?

Stuur een mail met je vraag naar  

provincie@west-vlaanderen.be of bel naar 

het nummer 0800 20 021.

© Provincie West-Vlaanderen

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

Wie? Wat?  Waar?
Een wintertafereel in de meisjesschool van de Arme 

Klaren in de Hoogstraat. De klasfoto werd genomen 

in de tuin van de ‘nonnenschool’, ergens in de 

periode tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog. 

Op de foto herkennen we: 

7. Jacqueline Vandenabeele, 9. Marie-Louise 

Beschuyt, 10. Zuster Colette, 11. Agnes Desaever, 

12. Regina Vanlandschoot, 13. Madeleine Vermote, 

18. Adrienne Vandenabeele. 

We zijn nog op zoek naar de namen van de meisjes 

achter de andere nummers. Weet je wie deze 

mensen zijn of herken je jezelf? Laat het ons weten 

op chantal.bekaert@nieuwpoort.be of aan de balie 

van de bibliotheek. Daar kun je de foto in een groter 

formaat bewonderen. 

Online vind je de foto terug op  

www.nieuwpoortverbeeldt.be

© Ivan Bekaert

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK 

UITVOERINGSPLAN OUDE 

VEURNEVAART

Het ontwerp van het Gemeentelijk 

Ruimtelijk Uitvoeringsplan Oude 

Veurnevaart werd voorlopig vast-

gesteld door de gemeenteraad in 

de zitting van 27 september 2018.

Dit dossier ligt ter inzage vanaf 

23 oktober 2018 tot en met  

21 december 2018 bij de Dienst 

Omgeving, Willem De Roolaan 90. 

Het is ook te raadplegen via www.

nieuwpoort.be: Wonen > Bouwen 

> Verbouwen en verhuizen > 

Gemeentelijke RUP’s > Openbaar 

onderzoek GRUP’s. 

Als je bij dit plan adviezen,  

bezwaren of opmerkingen wilt 

formuleren, dan moet je deze per 

aangetekende brief verzenden 

aan de voorzitter van de gemeen-

telijke commissie voor ruimtelijke 

ordening (Dienst Omgeving, Wil-

lem De Roolaan 90) en dit tegen  

21 december 2018.

Deze brief kun je ook afge-

ven tegen ontvangstbewijs voor  

21 december 2018 bij de Dienst 

Secretarie, Marktplein 7 en dit tij-

dens de kantooruren.
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S lu i t ing  e indejaar
Lectuur nodig tijdens de kerstvakantie? Sla gerust een voorraad in 

want het bibteam gaat er even tussenuit. Per persoon kun je 10 

stuks ontlenen, waarvan max. 3 dvd’s.

Op maandag 24 december is de bibliotheek open van 10 u. tot 12 u. 

De bib is gesloten van dinsdag 25 december t.e.m. dinsdag 

1 januari 2019. Vanaf woensdag 2 januari staat het voltallige 

bibliotheekpersoneel opnieuw voor je klaar! 

Dig idokter
Heb je vragen over je computer? Of 

heb je problemen met je tablet of 

smartphone? Dan kun 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. 

Vanaf 5 november helpt de digidokter 

je ook met vragen in verband met het 

nieuwe digitaal loket. 

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 bibliotheek op maandag 5 novem-

ber, vrijdag 16 november, vrijdag 23 

november en maandag 3 december 

van 10 u. tot 11.30 u. 

Nieuwe webpagina
Vanaf 27 november ziet de online catalogus van de bibliotheek 

er helemaal anders uit. Je kunt deze raadplegen via de website 

van Stad Nieuwpoort. Je kunt dus gemakkelijk thuis ontdekken 

welke materialen in de collectie van de bibliotheek zitten.

Nieuwpoor t se  Gewrochten: 
natuur reservaat  De IJzermonding 

Donderdag 22 november t.e.m. woensdag 19 december 2018

25 jaar geleden werd aan de IJzermonding het ‘Actieplan Zeehond’ opgestart. Het boek 

De IJzermonding… door de zeehond gered van Peter Bossu is een eerbetoon aan de vele 

mensen die hebben meegeholpen bij de redding van dit uniek natuurgebied. 

Van donderdag 22 november tot woensdag 19 december belicht de tentoonstelling de 

geschiedenis van dit stukje IJzermonding.

De expo ‘Nieuwpoortse Gewrochten’ is gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van de 

bibliotheek.

Stedelijke bibliotheek

Kokstraat 18A

Tel. 058 22 30 40

bibliotheek@nieuwpoort.be
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CULTUUR

Liggen boeken, internet, leesbe-

vordering, jeugd, ontspanning 

en sociaal engagement je nauw 

aan het hart? Aarzel dan niet om 

je kandidaat te stellen voor de  

bibliotheekraad! Dit adviesorgaan 

ondersteunt het stadsbestuur bij de 

uitwerking van een beleidsplan en 

andere activiteiten die kaderen in de 

werking van de bib. 

Na de verkiezingen wordt de biblio-

theekraad opnieuw samengesteld. 

Deze bestaat uit leners van de  

bibliotheek en vertegenwoordigers 

van scholen, rusthuizen en vereni-

gingen. Er zetelen ook politiek afge-

vaardigden in. 

Op de stedelijke website vind je on-

der het tabblad ‘Bibliotheek’ de na-

men van de leden van de bibliotheek- 

raad, alsook de verslagen van alle 

vergaderingen. De bibliotheekraad 

komt viermaal per jaar bijeen in 

de bibliotheek, telkens op dinsdag-

avond.

Uiterste datum om zich kandidaat 

te stellen is donderdag 31 januari  

2019. Kandidaatstellingen mail je 

naar nieuwpoort@bibliotheek.be 

(in pdf-formaat) of bezorg je schrif-

telijk aan de stedelijke bibliotheek, 

ter attentie van bibliothecaris Evely-

ne De Pauw.

HIJ  KOMT,  H IJ  KOMT …  
naar  N ieuwpoor t !   

Zondag 2 december 2018

Sinterklaas komt naar Nieuwpoort en in Centrum Ysara doen 

we ons uiterste best om hem zo goed mogelijk te ontvangen! 

Kip van Troje brengt een smaakvolle familievoorstelling over 

feest, slingers, snoepjes, bezoek & speculaas. Zoete verhalen 

met interactie van de kinderen, bekende liedjes, uitvergrote 

mime, vrolijke dansjes, en knotsgekke clownerie!  Speelse 

attributen, kleurige decorstukken, magische geluiden en 

livemuziek van o.a. Tom Toonladder zorgen voor de nodige 

sfeervolle toetsen.

Deze voorstelling wordt georganiseerd in samenwerking met 

de Jeugddienst en is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.

Na de voorstelling komt Sinterklaas met wat lekkers op 

bezoek voor al wie naar de voorstelling komt kijken ... en 

braaf geweest is!

 

Zondag 2 december 2018 – 14.30 u.

Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14 

Tickets: € 6 (VVK) - € 8,50 (ADD)

Tickets zijn verkrijgbaar bij de Dienst Toerisme (Infobalie 

Stadhuis & Infokantoor Hendrikaplein), Dienst Cultuur (City, 

Valkestraat 18) of online via www.cultuurnieuwpoort.be.

LEDEN GEZOCHT 
voor 
b ib l io theekraad
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SIOEN 

SIOEN PLAYS GRACELAND 

Zaterdag 3 november 2018

20 u. 

De interactie met plaat-

selijke muzikanten in Zuid-

Afrika werkte voor Sioen zo 

aanstekelijk dat hij besliste 

om daar een volledig 

nieuw album op te nemen, 

toevallig in dezelfde studio 

waar Graceland van Paul 

Simon tot stand kwam. 

Zuid-Afrika was nog nooit 

zo dichtbij …

Locatie: Centrum Ysara, 

Dienstweg Havengeul 14

Tickets: 

€ 16 (VVK) - € 18,50 (ADD)

PIV HUVLUV

ZIJN ER NOG VRAGEN? 

Zaterdag 17 november 2018

20 u. 

Het grote en brede publiek 

kent hem als een geboren 

verteller en gepassioneerd 

muziekliefhebber die al-

tijd een song klaar heeft 

bij een verhaal. Of omge-

keerd. Piv maakt komaf 

met de triviale vragen die 

hem vaak gesteld worden 

na optredens. Hij beant-

woordt voor eens en voor 

altijd, op geheel eigen wij-

ze, alle vragen die op hem 

werden en worden afge-

vuurd.

Locatie: City, 

Valkestraat 18

Tickets: 

€ 10 (VVK) - € 12,50 (ADD)

RUDI VRANCKX, WIGBERT, 

KATARINA VERMEULEN, 

E.A. VRIEND OF VIJAND

Zaterdag 24 november 2018

20 u. 

VRT-oorlogscorrespondent 

Rudi Vranckx getuigt over 

zijn persoonlijke ervarin-

gen over het samengaan 

van mens en oorlog. Met 

muziek van Bram Vermeu-

len, gebracht door dochter 

Katarina, Wigbert, Charles 

Nagtzaam (Frank Boeijen 

band) en Serge Feys 

(Arno/TC Matic) zorgt dit 

voor een intimistische en 

beklijvende voorstelling.

Locatie: Centrum Ysara, 

Dienstweg Havengeul 14

Tickets: 

€ 14 (VVK) - € 16,50 (ADD)

THE LONDON QUARTET (UK)

CHRISTMAS WITH 

THE LONDON QUARTET

Zaterdag 15 december 2018

20 u. 

This is the sound of C(hrist-

mas). The London Quartet 

staat bekend als een van 

de meest vooraanstaande 

vocale groepen uit het Ver-

enigd Koninkrijk. Het vier-

tal brengt een bijzonder 

kerstconcert met klassie-

kers als The Twelve Days 

of Christmas, Silent Night 

en zelfs Vlaamse kerstlie-

deren, gepresenteerd in 

een sfeer van vredevolle 

gemoedelijkheid.

Locatie: Centrum Ysara, 

Dienstweg Havengeul 14

Tickets: 

€ 14 (VVK) - € 16,50 (ADD)

Centrum Ysara en City

TICKETS

€ 2 korting voor -26j en 60+ | -50 % korting met jeugdvoordeelpas  | ADD +€ 2,50

Tickets zijn verkrijgbaar bij de Dienst Toerisme (Infobalie Stadhuis & Infokantoor Hendrikaplein), Dienst Cultuur (City, 

Valkestraat 18) of online via www.cultuurnieuwpoort.be.
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Expo
EXPO ART CONFRONTATIONS 

Een kunstwerk dat ‘af’ is, wordt doorgegeven aan een andere kunstenaar. Er wordt 

met dit werk nieuwe kunst gecreëerd. Het geheel biedt een confronterende en 

boeiende ervaring. In deze expo zien we de resultaten van deze eerste confrontatie. 

Ze worden voor de laatste keer tentoongesteld. Dit wordt ook de start van een 

nieuwe confrontatie en we hebben een interactieve publieksactiviteit.

Op donderdag 11 oktober mocht theatercomplex City 

5 kaarsjes uitblazen. Dit gebeurde in ware Throwback 

Thursday-stijl met een avond terug in de tijd, toen deze 

zaal nog een populaire bioscoop was. De inwoners van 

Nieuwpoort mochten zelf voorstellen welke filmklassie-

ker ze graag nog eens op het grote doek hadden gezien. 

Uiteindelijk stond Casablanca op het programma van 

deze feestelijke avond, waarbij ook de nodige popcorn 

en feestelijke extra’s ruimschoots aanwezig waren.

Uit de vele verjaardagskaartjes die we toegestuurd kregen, 

werden de mooiste exemplaren beloond met gratis tickets. 

Alleen maar vrolijke, nostalgische gezichten die avond in 

de City. Op naar 10 jaar! 

5 jaar City

Op zoek naar 
een origineel 
cadeau voor 
de feestdagen? 

Het is weer bijna die tijd van het 

jaar waarin we meer vrienden dan 

inspiratie voor kerstcadeautjes 

hebben! Wat dacht je van een 

ontspannend avondje uit? 

De Dienst Cultuur biedt de 

mogelijkheid om een waardebon 

aan te kopen waarmee de 

gelukkige ontvanger tickets voor 

voorstellingen in Centrum Ysara 

of de City kan verkrijgen. Jij 

kiest zelf het bedrag, wij zorgen 

voor een feestelijk ontwerp dat 

aangenaam is om te krijgen, maar 

zeker ook om te geven!

Geef je liever tickets voor een 

specifieke voorstelling of een 

filmpas cadeau? Ook dat behoort 

tot de keuzemogelijkheden. 

Cadeaubonnen zijn uitsluitend te 

verkrijgen bij Dienst Cultuur.

• Periode: 

 15 t.e.m. 25 november 2018

• Locatie: 

 Stadshalle – zaal Geeraert 

 en Berquin

• Gratis toegang
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Herinneringsconcert 
The Armed Man: 

A Mass for Peace

Zondag 11 november 2018 

In het kader van de herdenking van het einde van 

WO I brengt het Beauvarletkoor Koksijde het werk 

The Armed Man: A Mass For Peace van de Welshe 

componist Karl Jenkins.

Dit klank-, licht- en beeldspektakel is een universele 

aanklacht tegen de oorlog. De ‘mis’ is opgebouwd 

rond de vaststaande delen van de christelijke mis, 

gecombineerd met andere bronnen: een islamitische 

oproep tot gebed, Bijbelteksten, fragmenten uit 

een hindoeïstisch epos en het 15e-eeuwse volkslied 

L’homme armé. Jenkins gebruikt heroïsche teksten over 

oorlog en geweld en eindigt met hoopvolle woorden 

voor duurzame vrede in een nieuw millennium.

Beauvarletkoor Koksijde brengt deze productie met 

Jokobeau Koksijde en Koor Canta Ludens uit Drongen, 

samen goed voor een 100-tal zangers o.l.v. dirigent 

Griet De Meyer en begeleid door de Nieuwpoort Concert 

Band o.l.v. dirigente Cindy Schrijvers. De muziek 

wordt ondersteund door passend beeldmateriaal op 

groot scherm. 

Zondag 11 november 2018 – 20 u.

Locatie: Onze-Lieve-Vrouwekerk

Tickets: € 15 (0-12j: gratis | 12-26j: € 10)

Als teken van oprechte dank en bewondering 

reikt de stedelijke cultuurraad elke twee jaar 

de felbegeerde Cultuurprijs uit. Met deze 

award eert de raad een persoon, vereniging of 

organisatie uit Nieuwpoort die zich inzet voor 

het cultuurleven in onze stad.

Dit jaar werd de prijs uitgereikt aan Balletschool 

Allanah Weranga. De school is in de loop der jaren 

uitgegroeid tot een gevestigde waarde in onze 

regio. Mevrouw Allanah Weranga (74), directeur 

en danslerares, heeft zich steeds met heel veel 

toewijding en enthousiasme ingezet voor haar 

school. 

DAG MEVROUW WERANGA, PROFICIAT MET 

HET WINNEN VAN DE CULTUURPRIJS. WAT VIND 

JE VAN DEZE ERKENNING?

Ik ben heel trots en vereerd dat ik de Cultuurprijs 

van de stad Nieuwpoort in ontvangst mocht nemen. 

Het is vooral een prachtig gebaar naar iedereen 

die meehelpt om de balletschool uit te bouwen tot 

wat die nu is. Deze prijs is er evengoed voor alle 

gedreven lesgevers, leerlingen, bestuursleden, 

vrijwilligers en ouders.

DE BALLETSCHOOL MOCHT IN 2017 HAAR 

VIJFTIGSTE VERJAARDAG VIEREN, EEN 

BIJZONDERE EN ZEKER GEEN EVIDENTE 

GEBEURTENIS. KUN JE ONS VERTELLEN HOE 

JE MET DE SCHOOL BEGONNEN BENT?

Toen ik 4 jaar was, ben ik dankzij mijn ouders 

begonnen met dansen. In de balletschool van 

Oostende kreeg ik iedere dag, behalve de zondag, 

dansles. Van zodra ik 14 jaar werd, mocht ik ook 

assisteren in de lessen van de jongere leerlingen. 

Daar kreeg ik de smaak pas echt te pakken. Na de 

geboorte van mijn zoon ben ik fulltime beginnen 

BALLETSCHOOL 
ALLANAH 
WERANGA 
IN DE SCHIJNWERPERS
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BALLETSCHOOL 
ALLANAH 
WERANGA 

lesgeven in Oostende, Diksmuide, Nieuwpoort, Veurne, 

Koksijde en Ieper. Nu geef ik nog steeds les in Nieuwpoort 

en Brugge aan jonge en minder jonge dansers. 

WAAROM VIND JE HET ZO LEUK OM DANSLES 

TE GEVEN?

Ik vind het geweldig om mijn leerlingen iets aan te leren 

en ze te zien evolueren. Niet zozeer het eindresultaat 

telt, wel het enthousiasme waarmee ze iets doen. Dat 

enthousiasme kan mij steeds opnieuw bekoren. 

Ook de inspiratie die ik van mijn leerlingen krijg, blijft mij 

motiveren. Bij het creëren van dansroutines krijgen ze 

inspraak en leren ze mij nieuwe dingen.  Op die manier 

houden ze me jong. 

Tot slot waardeer ik het respect dat ze voor mij tonen. 

Het wordt soms gezegd dat jonge mensen geen respect 

meer hebben. Bij mijn leerlingen is dat helemaal niet het 

geval. Ik krijg nog vaak oud-leerlingen over de vloer die 

mij erkenning geven voor wat ik hen geleerd heb. 

DANS IS EN BLIJFT EEN POPULAIRE HOBBY. 

HEB JE HIER EEN VERKLARING VOOR?

Er zullen altijd kinderen zijn die graag op een podium 

staan. Dat zal nooit veranderen. Dans is een goede vorm 

van zelfexpressie. Er bestaan ook heel wat verschillende 

dansvormen. In de balletschool leggen we niet alleen 

de nadruk op klassiek ballet, maar staan we ook open 

voor jazz, hiphop, tapdans en moderne dans. Onze 

ervaren lesgevers zorgen ervoor dat de leerlingen deze 

verschillende dansstijlen kunnen aanleren.

HEB JE ZELF EEN FAVORIETE DANS, DANSER, 

CHOREOGRAAF OF DANSVOORSTELLING?

Ik heb niet echt een favoriet, maar ik heb nog steeds grote 

bewondering voor de klassieke dansers. Het klassiek ballet 

is de basis van alles en vraagt de moeilijkste techniek en 

meeste toewijding. Het is een sport: dansers moeten op 

de correcte manier werken met hun lichaam om de beste 

resultaten te behalen.

Ik moet wel toegeven dat ik als kind een grote bewonderaar 

was van de Engelse danseres Margot Fonteyn de Arias en 

van de Russische ballerina Anna Pavlova. Ook naar de 

dansvoorstellingen Don Quijote en La Fille mal gardée 

keek ik met grote ogen. De techniek van de dansers, de 

muziek, het prachtige decor en de kostuums zijn mij altijd 

bijgebleven. 

DE BALLETSCHOOL HEEFT AL HEEL WAT BETEKEND 

VOOR ONZE STAD. ZO KUNNEN WIJ STEEDS OP 

JULLIE REKENEN BIJ TAL VAN ACTIVITEITEN.

Wij hebben inderdaad op diverse gelegenheden 

samengewerkt met de stad. Tijdens de vele heksenstoeten 

en de latere heksenfeesten gaven de leerlingen het beste 

van zichzelf. Verder werkte de balletschool mee aan het 

Belle Epoqueweekend. Ook de optredens op het Marktplein 

met beiaardier Els Debevere en de Nieuwpoort Concert 

Band vielen bijzonder in de smaak. De dansers traden ook 

meermaals op tijdens de Week van de Amateurskunsten. 

De danskunsten van onze leerlingen kunnen ook de 

bewoners van het woonzorgcentrum De Zathe bekoren. 

HOE ZIE JE DE TOEKOMST?

Ik zie de toekomst rooskleurig in. De school is in goede 

handen. Twee jaar geleden hebben we een vzw opgericht 

om het voortbestaan van de school te waarborgen. Ik 

wil immers heel graag dat mijn werk voortgezet wordt. 

Dankzij mijn enthousiaste medewerkers ben ik zeker dat 

dat het geval zal zijn. 
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FILM

PHANTOM THREAD

Donderdag 8 november 2018

City

De gerenommeerde couturier Reynolds 

Woodcock (Daniel Day-Lewis) en zijn 

zus (Lesley Manville) vormen samen 

het middelpunt van de glamoureuze 

Britse modewereld in het naoorlogse 

Londen van de jaren vijftig. Zij kleden 

zowel de adel, filmsterren, dames van 

stand en vrouwen die pretenderen 

tot de high society te horen in de 

gedistingeerde stijl van The House of 

Woodcock. Vrouwen komen en gaan 

in Woodcock’s leven en zij bieden deze 

verstokte vrijgezel zowel inspiratie als 

gezelschap. Maar dan ontmoet hij een 

jonge eigengereide vrouw genaamd 

Alma (Vicky Krieps), die al snel een 

vaste plaats in zijn leven verovert als 

zowel zijn muze en zijn minnares. 

PATSER 

Donderdag 15 november 2018

Centrum Ysara

Adamo is een Antwerpse jongen van 

Marokkaans-Italiaanse origine. Hij 

houdt zich bezig met het dealen van 

softdrugs. Hij en zijn vrienden Badia, 

Younes en Volt vervoeren ze via 

pizza’s uit de pizzeria van de vader 

van Badia. Hoewel het vrij goed gaat 

in de business, zijn ze niet helemaal 

tevreden. Ze zouden veel liever patsers 

zijn die met dure auto’s rondrijden en 

echte drugs verkopen. Wanneer zo’n 

patser, genaamd Orlando Marie, naar 

België komt om een deal te sluiten 

met nonkel Farid, de vader van Badia, 

ziet Adamo zijn kans om eindelijk een 

echte patser te worden.

THREE BILLBOARDS 

OUTSIDE EBBING, 

MISSOURI 

Donderdag 6 december 2018 

City

Nadat er maanden voorbijgaan zon-

der dat er een dader wordt gevonden 

in de moordzaak van haar dochter, 

neemt Mildred Hayes (Frances McDor-

mand) een gedurfde stap. Ze laat drie 

controversiële boodschappen op re-

clameborden plaatsen langs de weg 

richting haar dorp gericht aan het 

gerespecteerde politiehoofd, William 

Willoughby (Woody Harrelson). Wan-

neer politieagent en tweede in lijn 

Dixon (Sam Rockwell), een onvolwas-

sen moederskindje met een voorliefde 

voor geweld, erbij betrokken raakt, 

wordt de strijd tussen Mildred en Eb-

bing’s ordehandhaving alleen maar 

heftiger.

THE GREATEST SHOWMAN

Donderdag 20 december 2018

Centrum Ysara

The Greatest Showman is een 

muzikaal spektakel over het ontstaan 

van de showbusiness en het gevoel 

van verwondering dat ontstaat als 

dromen werkelijkheid worden. De film 

is geïnspireerd door de ambitie en 

fantasie van P.T. Barnum. Barnum was 

een visionair die zich van niets wist te 

ontwikkelen tot het brein achter een 

betoverend spektakel dat wereldwijd 

publiek aansprak en in vervoering 

bracht.

KINDERFILMNAMIDDAG 
IN DE KERSTVAKANTIE

Onze jongste bezoekers kunnen ook in 

de kerstvakantie genieten van een film 

speciaal voor hen! Een ticketje kost  

€ 3 of € 1,50 met de jeugdvoordeelpas.

EARLY MAN

Donderdag 27 december 2018

City

PADDINGTON 2

Woensdag 2 januari 2019

Centrum Ysara

Dienst Cultuur

Valkestraat 18

Tel. 058 79 50 00

cultuur@nieuwpoort.be

www.cultuurnieuwpoort.be

Tijdens ‘Donderdag Filmdag’ en ‘Cinema City’ staat om 14 u. en 20 u. een boeiend filmprogramma klaar. 
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Jeugddienst 

Dudenhofenlaan 2B

Tel. 058 23 91 26

jeugd@nieuwpoort.be

www.jeugddienstnieuwpoort.be

JEUGD

SPEELPLEINWERKING 
Tijdens de kerstvakantie staat het gebrevetteerd animatorenteam 

van de speelpleinwerking er terug. Kinderen tussen 3 en 12 jaar 

kunnen komen knutselen, kampen bouwen, deelnemen aan the-

maspelen en leuke activiteiten. 

Speelplein Barsjok is er dagelijks van 9 u. tot 17 u. Wie dit wenst, 

kan gebruikmaken van de opvang van 7.30 u. tot 9 u. en van  

16.30 u. tot 17.30 u. 

Alle kinderen krijgen een warme maaltijd en een vieruurtje 

aangeboden voor de prijs van € 6 (gedomicilieerd in Nieuwpoort) 

of € 8 (niet gedomicilieerd in Nieuwpoort).

De kinderen kunnen ook een halve dag aan de speelpleinwerking 

deelnemen en dit telkens van 9 u. tot 12 u. of van 13 u. tot 

16.30 u. Opvang is dan ook mogelijk. Er wordt wel geen warme 

maaltijd voorzien. De prijs bedraagt € 3 (gedomicilieerd in 

Nieuwpoort) en € 4 (niet gedomicilieerd in Nieuwpoort).

Opgelet: Er is geen speelpleinwerking op 

dinsdag 25 december en dinsdag 1 januari 2018.

Inschrijven kan vanaf maandag 17 december 2018

via inschrijvingen.nieuwpoort.be.

Sociale media 
voor je 
vereniging 

Sociale media zijn alomtegenwoordig 

en niet meer weg te denken uit 

ons dagelijks leven. Wat kan je 

als vereniging met sociale media 

aanvangen? Het biedt ongetwijfeld 

kansen om de bekendheid van 

jouw organisatie en activiteiten te 

vergroten. Maar hoe pak je dat aan? 

Deze reeks zet je op weg.

Dit is een traject voor al wie de 

praktische kant van sociale media 

in de vingers heeft en werk wil 

maken van de inhoud die je op de 

verschillende pagina’s of accounts 

plaatst. Is elk kanaal geschikt 

of kun je daarin keuzes maken? 

Hoe zorg je dat je met regelmaat 

boeiende inhoud post en hoe hou 

je dat vol? Inschrijven kan op www.

vormingplusow.be of via tel. 059 50 

39 52. 

• Wanneer?

 Woensdag 28 november, 

 5 december en vrijdag 12 december 

2018 van 19 u. tot 22 u.

• Locatie: CC Het Perron, 

 Fochlaan 1 8900 Ieper

• Prijs: € 18

In samenwerking met
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SPORT

Creatief met techniek
Ben je nieuwsgierig? Is stilzitten niets voor jou? Ben je altijd bezig? Dan 

is de Techniekacademie zeker iets voor jou! 

Vanaf 23 januari 2018 organiseert de Jeugddienst, in samenwerking 

met Vives Hogeschool, workshops voor kinderen uit het 5e en 6e 

leerjaar. Dit initiatief wil kinderen kennis laten maken met techniek en 

technologie. Via 12 concrete workshops komen kinderen op een unieke 

manier in contact met chemie, hout, metaal, elektriciteit, elektronica en 

informatica/robotica.

Wanneer? 12 workshops vanaf 23 januari 2019.

Voor wie? Kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar. 

Waar? Jeugdcentrum De Panger, Dudenhofenlaan 2B.

Wat? Leerrijke workshops rond techniek, constructie en elektriciteit 

o.l.v. Vives Hogeschool.

Deelnameprijs? € 70 per kind (€ 45 teruggewonnen via het fiscaal 

attest). Broer of zus krijgt € 10 korting. Met de kortingscode op de 

voordeelpas krijg je 50% korting.

Info en inschrijvingen: www.techniekacademie-nieuwpoort.be.

Vei l ig  u i t  en  te rug thu i s 
met  tax icheques
Ben je tussen 16 en 25 jaar en woon je in Nieuwpoort? Dan kun 

je bij de Jeugddienst aankloppen om taxicheques aan te kopen. 

Voor slechts € 5 krijg je zes cheques mee naar huis. Deze hebben 

samen een waarde van € 30. Zo spaar je maar liefst € 25 uit. 

De taxicheques kun je gebruiken bij de deelnemende taxibedrijven 

in het weekend, tijdens vakanties en op feestdagen tussen 20 u.  

’s avonds en 7 u. ’s morgens.

 

Kom langs bij de Jeugddienst en neem je cheques meteen mee naar 

huis of schrijf € 5 over op BE14 0910 1907 5683 met vermelding 

‘Taxicheques, naam, geboortedatum en adres’ en ontvang de 

cheques per post. Je kunt deze cheques slechts één keer per jaar 

aankopen en dit zolang de voorraad strekt.
SPORTPASSEN 

Er zijn nog steeds sportpassen te 

koop waarmee je op verschillende 

tijdstippen van tal van sportmoge-

lijkheden kunt proeven. Hoewel de 

meeste lessenreeksen al begonnen 

zijn, is het nog altijd mogelijk om 

in te springen en een sportpas te 

kopen aan de kassa van het stede-

lijk zwembad. Sportlessen vinden 

wekelijks plaats, behalve tijdens 

schoolvakanties of op feestdagen. 

Voor 20 sportbeurten betaal je € 25  

(verzekering inbegrepen). Een sport 

uitproberen, zonder een 20-beur-

tenkaart te kopen? Voor 1 sport-

beurt betaal je € 1,75. Bij activitei-

ten in het stedelijk zwembad betaal 

je de toegang afzonderlijk aan de 

kassa van het zwembad. Het ruime 

sportaanbod is voor iedereen toe-

gankelijk: multimove voor kleuters, 

kinderen (1e tot 6e leerjaar) en 

jongeren (12+); sport of aquagym 

voor 50-plussers; bootcamp; 

aquajogging; aquafitness etc.

Sportdienst  

Dudenhofenlaan 2B

Tel. 058 23 75 40 

sport@nieuwpoort.be
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SPORT

SUCCESVOLLE TWEEDAAGSE  
SCHOLENVELDLOOP

Op woensdag 26 september 2018 organiseerde de 

Sportdienst, in samenwerking met atletiekvereniging 

M.A.C.W. en vele vrijwilligers, voor het eerst een 

veldloop voor 222 leerlingen uit de middelbare 

scholen van Koksijde, De Panne, Veurne en 

Nieuwpoort. Deze vond plaats in het stedelijk 

sportpark. 

DE MEDAILLESTAND ZIET ER ALS VOLGT UIT:

• College Veurne: 17 medailles

• Immaculata-instituut De Panne: 6 medailles

• Annuntiata-instituut Veurne: 3 medailles

• Atheneum Calmeyn De Panne: 3 medailles

• Atheneum Veurne: 3 medailles

• Sint-Bernarduscollege Nieuwpoort: 2 medailles

• GO! Atheneum Nieuwpoort: 1 medaille

• Hotelschool Ter Duinen Koksijde: 1 medaille 

Op donderdag 27 september mochten 473 

leerlingen van het lager onderwijs uit Nieuwpoort 

en deelgemeenten aantreden voor hun wedstrijd 

(editie 22 al ondertussen!). Per leeftijd en geslacht 

stonden volgende afstanden op het programma:  

400 m (1e en 2e leerjaar), 700 m (3e en 4e leerjaar)  

en 1.100 m (5e en 6e leerjaar).

DE MEDAILLESTAND ZIET ER ALS VOLGT UIT: 

• Vrije Basisschool Stella Maris: 21 medailles

• Basisschool De Vierboete: 8 medailles

• Gemeenteschool De Pagaaier: 7 medailles

Elke deelnemer kreeg een drankje en een gadget. 

De eerste 3 winnaars per reeks kregen een medaille 

en een mooie prijs. 

Alle uitslagen van de tweedaagse veldloop kun je 

terugvinden op www.nieuwpoort.be (onder het 

tabblad ‘Sport’). 
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KANDIDATEN 
SPORTLAUREATEN 
2018 
Op initiatief van de stedelijke sportraad worden jaarlijks 3 trofee-

en uitgereikt:

1. Trofee Sportprestatie: aan een club of man of vrouw die 

een uitzonderlijke sportprestatie heeft geleverd.

2. Trofee Jongerensportprestatie: aan een jongere (-16) die 

een uitzonderlijke sportprestatie heeft geleverd.

3. Trofee Sportverdienste: aan een club of persoon (aangeslo-

ten bij een groep of club) die een uitzonderlijke prestatie gere-

aliseerd heeft. Een persoon kan deze trofee maar 1x winnen.

De sportlaureaten worden bekendgemaakt 

in februari 2019. 

Kandidaten moeten minstens 1 jaar in Nieuwpoort wonen of lid 

zijn van een Nieuwpoortse club die bij de sportraad aangesloten 

is. Iedere inwoner van Nieuwpoort kan een kandidaat voordragen. 

Uiterste deadline hiervoor is 15 december 2018. Na deze datum 

worden ingediende formulieren niet meer weerhouden. Kandida-

turen worden schriftelijk bij het dagelijks bestuur van de sportraad 

ingediend: stedelijk sportpark De Lenspolder (Sportsecretariaat), 

Dudenhofenlaan 2B. 

Vermeld zeker volgende gegevens:  

• een opsomming van de geleverde prestaties of inzet van het 

voorbije jaar of voorbije jaren;

• naam, adres en leeftijd van de kandidaat;

• naam van de club of de persoon die de voordracht doet.

Beeldmateriaal (foto en/of video) van de voorgedragen 

atleten ten laatste 2 weken vóór de uitreiking bezorgen 

aan de Sportdienst. 

Quiz van de 
Sportdienst 2018
Vrijdag 7 december 2018 

De Quiz van de Sportdienst is dit jaar 

aan zijn 25e editie toe. De uitwerking 

van deze leuke avond ligt in handen 

van de stedelijke Sportdienst, in sa-

menwerking met de Nieuwpoortse 

sportraad. De vragen zijn niet alleen 

voor sportfanaten bedoeld. Het gaat 

om een algemene quiz met een ne-

gental verschillende onderwerpen 

van uiteenlopende aard. 

Met deze quiz vallen heel wat prijzen 

te winnen: geldprijzen voor de eer-

ste vijf ploegen, een publieksprijs en 

de verloting van enkele zeiltrips (ge-

sponsord door zeilboot De Endlich).

Deelname is gratis voor alle Nieuw-

poortse sport- en socio-culturele 

verenigingen. Er kunnen 60 ploe-

gen (max. 3 deelnemers per ploeg) 

meestrijden voor de prijzen. Gelet op 

het succes van de voorbije edities is 

vroeg inschrijven de boodschap! Ui-

terste datum om je in te schrijven 

is vrijdag 30 november 2018. In-

schrijvingsformulieren mail je naar 

sport@nieuwpoort.be (in pdf-for-

maat) of bezorg je schriftelijk aan de 

stedelijke Sportdienst (Dudenhofen-

laan 2B). 

Wanneer? 

Vrijdag 7 december 2018 – 20 u. stipt 

(deuren openen vanaf 19 u.)

Locatie: 

stedelijke Vismijn – zaal Iseland
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Openingsuren 
Op donderdag 1 november en woensdag 26 december 

sluit het zwembad uitzonderlijk om 17 u. en op maandag 

24 en 31 december om 16 u. 

Het zwembad is gesloten op dinsdag 25 december en 

1 januari. De reguliere openingsuren vind je terug op 

www.nieuwpoort.be.

Aquacycling
Aquacycling is een gezonde training van je lichaam 

waarbij nauwelijks blessures ontstaan door de 

weerstand van het water. Net zoals bij spinning, 

kun je de training aanpassen aan je eigen tempo. 

Aquacycling heeft als voordeel dat je voor- én achteruit 

kan trappen en extra oefeningen kan uitvoeren in het 

water om je buik, borst, rug, schouders, armen en 

benen te trainen. Een full body workout met hoge 

vetverbranding. 

Denk je al aan goede voornemens voor het nieuwe 

jaar? Noteer dan alvast de startdata voor 2019: 

maandag 8, dinsdag 9 en zaterdag 12 januari 2019. 

Deelnameprijs: € 55 voor de volledige lessenreeks of 

€ 9 per les. Info en inschrijvingen aan de kassa van 

het stedelijk zwembad.

ZWEMBAD
Maandag 19 t.e.m. zondag 25 november 2018

Van spelende waterratten tot geoefende zwemmers, iedereen 

kan deelnemen aan de Zwembaddagen in het stedelijk 

zwembad. Deze editie heeft immers heel wat spannende 

zwemwedstrijden en leuke wateractiviteiten in petto. Sta je 

liever op het droge? Supporter dan met ons mee.

Voor deelname aan de zwemestafette dien je je vooraf 

in te schrijven in familie-, jeugd- of clubverband. Dit 

kan aan de kassa van het stedelijk zwembad of via  

kassazwembad@nieuwpoort.be.

ZWEMBADDAGEN

Stedelijk zwembad   

Stationslaan (Leopold II park)

Tel. 058 23 38 88 

zwembad@nieuwpoort.be

Dinsdag 20 november

13 u. tot 16 u.
Swimmathon voor de 

lagere schoolkinderen

Woensdag 21 november

7 u. tot 9 u.
Ontbijtzwemmen met 

boterkoek en fruitsap

9.30 u. tot 10.20 u.

Aquagym voor senioren 

met cake en koffie 

(gratis les)

13.30 u. tot 16.30 u.

The Obstacle King or Queen

Wie geraakt het 

snelst aan de overkant?

Donderdag 22 november

9 u. tot 20 u.

Zwem je Zot op toffe beats 

Leg zoveel  mogelijk 

lengtes af en win een 

mooie prijs

Zaterdag 24 november

Vanaf 16.30 u.

Zwemestafette met 

aansluitend receptie en 

prijsuitreiking

Zondag 25 november

10 u. tot 13 u.
Familiedag met animatie, 

glittertattoos en grime
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Muzikale 
seniorenbijeenkomst

Dinsdag 6 november 2018  

Op dinsdag 6 november 2018 kunnen alle senioren naar 

hartenlust dansen en swingen op de muzikale seniorenbij-

eenkomst in de City, Valkestraat 18. 

De aanwezigen kunnen zich uitleven op de tonen van Dina 

Rodrigues. De Portugese zangeres die sinds 2001 in Bel-

gië woont, was reeds op jonge leeftijd gepassioneerd door 

muziek. Met haar mooie stem neemt ze je mee naar zui-

derse sferen.

De deuren van de City gaan open om 13.30 u. Na de 

verwelkoming door schepen Kris Vandecasteele gaat het 

optreden van Dina Rodrigues van start om 14.30 u. Het 

optreden wordt gevolgd door een toespraak van burge-

meester Geert Vanden Broucke. Het einde van de muzikale 

seniorenbijeenkomst wordt voorzien om 17 u.

Inschrijven kan enkel op de dag zelf. De kostprijs van het 

toegangsticket bedraagt € 2. 

Eindejaarsfeest 
senioren

Vrijdag 28 december 2018  

Een kop koffie, taart en broodjes, maar vooral 

heel veel muziek en dans! Dat zijn de vaste in-

grediënten van het eindejaarsfeest voor senioren 

op vrijdag 28 december 2018 in de Vismijn. 

Het gezellige dansfeest is bedoeld voor ouderen 

die van swingen houden. Er worden optredens 

voorzien van Celien Hermans, Clown Rocky, de 

Showballet Show Case en Davy Gilles. 

Met een moeder als Margriet Hermans kan het 

moeilijk anders dan dat Celien het muzikale DNA 

heeft geërfd. Met haar piano en band geniet Ce-

lien Hermans van elk moment op het podium. 

Clown Rocky is een gevestigde waarde die bekend 

staat voor zijn kwaliteit, ervaring en entertain-

mentgehalte. Daarnaast staat een adembene-

mend showballet voor je klaar dat je meeneemt 

naar exotische sferen. Tot slot komt Davy Gilles, 

bekend van de schlagergroep De Romeo’s, een 

spetterend optreden geven. 

De deuren van zaal Iseland gaan open om 13 u. 

Daarna wordt er koffie en taart voorzien. De op-

tredens starten om 14.30 u. en eindigen rond 17 

u. Om het seniorenfeest goed af te sluiten, staan 

belegde broodjes klaar. 

Tickets kosten € 6,50 en zijn te verkrijgen bij 

Dienst Toerisme (Marktplein 7 en Hendrikaplein 

11) van 1 december tot 22 december 2018. Voor-

af inschrijven is verplicht. 

OP MAAT 
VAN DE SENIOR
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Kerst
spektakel

van 21/12

tem 4/01

Kerst
spektakel

van 21/12

tem 4/01

de échte Kerstman  the small Christmas World   muziekkiosk   

Kerst
spektakel

van 21/12

tem 4/01

FoodFront
Zondag 25 november 2018

4 RESTAURANTS. 

4 KOKS. 1 UNIEKE LOCATIE. 

Voor de tweede editie van het culinair 

topevent FoodFront slaan vier jonge 

chefs de handen in elkaar ten voor-

dele van het goede doel. 

De vier koks hebben elk een bloei-

ende zaak in Nieuwpoort en hebben 

op hun eigen manier naam gemaakt 

in de culinaire wereld. Het levert vier 

keer een verschillende keuken op 

met telkens een uniek karakter. Even 

belangrijk bij FoodFront zijn de gast-

vrouwen van de vier deelnemende 

restaurants. Gekend om hun passie 

en competentie slagen zij er moeite-

loos in om elke gast zich op zijn ge-

mak te doen voelen. 

Wil je er graag bij zijn? Reserveer je 

tickets voor deze walking dinner met 

passende wijnen via één van de vier 

deelnemende restaurants: Feu D’or 

(Albert I laan 92), La Muse (Oos-

tendestraat 13), Wasserette (Markt-

straat 38) en M Bistro (Potterstraat 

15). 

Wanneer? Start walking dinner 

om 18 u. (aanvang om 17.30 u.)

Locatie: stedelijke Vismijn – 

zaal Iseland

Prijs: € 89 all in (tot aan de koffie)

TOERISME

Vrolijk Nieuwpoort, 
Kerstmagie aan zee

Vrijdag 21 december 2018 t.e.m. vrijdag 4 januari 2019

Het magisch kerstlandschap komt terug naar het Marktplein. Deze keer 

geen honderden dennenbomen, wel op en top kerstsfeer …

De kerstbus brengt je gratis van Nieuwpoort-Bad naar Nieuwpoort-Stad en 

omgekeerd. Een detail van het programma kun je binnenkort raadplegen op  

www.vrolijknieuwpoort.be.

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

Reuzeleuk: X-mas Village voor de kinderen.

Verleidelijk: kerstchalets met een ruime keuze 
 aan drank en snacks.

Origineel: een half overdekte ijsbaan met livemuziek 
 op de muziekkiosk. 

Loyaal: de échte Kerstman verblijft opnieuw 
 in zijn knusse chalet in Nieuwpoort.

IJverig: een miniatuurkerstdorp met chocoladetoetsen 
gemaakt door The Small World.

Knallend: diervriendelijk vuurwerk om middernacht 
 op oudejaarsavond.
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AFTER WAR DANCE EVENING:
DANS ER OP LOS TIJDENS 
EEN SPETTEREND DANSFEEST! 

ZATERDAG 8 DECEMBER 2018

Westfront Nieuwpoort

Kustweg 2

Tel. 058 23 07 33

info@westfrontnieuwpoort.be

www.westfrontnieuwpoort.be

2018 is een memorabel jaar. Het is maar 

liefst 100 jaar geleden dat er een einde 

kwam aan de Groote Oorlog. Toen er 

een halt kwam aan de gevechten, werd 

dit overal goed gevierd. Het was tijd om 

plezier te maken: weg tristesse, weg 

somberheid!

Na de oorlog gingen de ‘Roaring Twenties’ 

van start, een periode van radicale 

maatschappelijke veranderingen en 

toenemende welvaart. Het was een tijd 

waarin men ten volle van het leven wou 

genieten en waarbij het uitgangsleven 

een centrale rol speelde. 

Jongeren – vrij en ongetemd – dronken, rookten en 

dansten de hele nacht op nieuwe muziek als jazz. Voor 

deze ‘Flappers and Dappers’ waren wilde, zorgeloze nach-

ten met veel drank het enige dat telde.

In de jaren ’20 konden mensen zich ook eindelijk weer wat 

luxe veroorloven, wat zorgde voor een ware revolutie in de 

modewereld. Vrouwen knipten hun haar, rookten sigaret-

ten in pijpjes en begonnen zich steeds uitdagender te kle-

den. De herengarderobe bestond uit een verzameling van 

keurige maatpakken en een of meerdere vilten hoeden.

BELEEF EEN SWINGENDE AVOND 

IN ‘ROARING TWENTIESSTIJL’

Op zaterdag 8 december keert het bezoekerscentrum 

Westfront terug naar deze boeiende periode. Trek je dans-

schoenen aan, laat je meeslepen op live muziek en geniet 

van lekkere drankjes en fingerfood hapjes. Je kunt er bo-

vendien heel wat inspiratie opdoen tijdens de dansdemon-

straties charleston, swing en jazz. 

Wie vindt het nu niet leuk om zich te verkleden en een 

leuk kostuum aan te trekken? Ga tijdens dit themafeest 

verkleed als Flapper, Dapper of kies een ander Roaring 

Twentieskostuum. Voor de eerste 100 aanwezigen wordt 

een leuke attentie voorzien.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Wanneer? Zaterdag 8 december 2018 

van 19.30 u. tot 23 u.

Waar? Bezoekerscentrum Westfront, Kustweg 2 

Prijs? € 15 (VVK) en € 17 (ADD)

Tickets via Wesfront Nieuwpoort, Dienst Toerisme, 

Dienst Cultuur en online via www.westfrontnieuwpoort.be 
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KINDERBOERDERIJ

CURSUS BIJENTEELT 
VOOR BEGINNERS 

Vanaf zondag 16 december 2018

Op de Kinderboerderij gaat vanaf 16 december 2018 

een cursus bijenteelt voor beginners van start waarin 

bijen en bijenteelt centraal staan. Er wordt aandacht 

besteed aan de werkwijze voor het produceren, oogsten 

en bewaren van honing.  

Wie de zevendelige cursus succesvol afwerkt, ontvangt 

een getuigschrift. Deelname is gratis voor leden van de 

imkerbond. Voor niet-leden kost de lessenreeks € 30 

(inclusief cursus, ledenblad en een jaar lidmaatschap). 

Wanneer? 

Vanaf 16 december 2018 tot 2 juni 2019, 

telkens op zondagvoormiddag.

Info en inschrijvingen: 

Johan Desmyttere, tel. 058 29 82 34

johan.desmyttere@telenet.be.

Werelddierendag 
Op donderdag 4 oktober 2018 vierde de 

Kinderboerderij ‘Werelddierendag’. De dieren op 

de Kinderboerderij werden voor de gelegenheid 

extra in de bloemetjes gezet. Alle kinderen uit 

de 2de en 3de kleuterklas van de Nieuwpoortse 

scholen waren uitgenodigd voor deze speciale 

dag. Aan de hand van allerlei leuke activiteiten 

kregen zij de kans om kennis te maken met de 

verschillende dieren. Konijnen verzorgen, honden 

toiletteren, blootvoets een pad volgen zoals de 

varkens, een klimparcours afleggen zoals de 

berggeiten, vogels bestuderen, stokpaardje rijden, 

wollige schapenwerkjes maken en de ezelshow 

ontdekken. Het was een leuke beestenboel!
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aan te raken. Het opvliegen van een mooie reisduif 

vinden ze fantastisch. Zo konden we al wat kinderen 

motiveren om een handje toe te steken in het 

duivenhok tijdens het weekend.

DUS TIJDENS HET WEEKEND BEN JE 

OOK TERUG TE VINDEN BIJ DE DUIVEN?

Zeker! De beste reisduiven doen dan mee aan wed-

strijden naar bestemmingen zoals Arras, Clermont 

en Barcelona. De sprinters zetten we in op Arras (96 

km), de langeafstandsvliegers op Barcelona (1.086 

km). De wedstrijd bestaat erin om als eerste een duif 

terug thuis te hebben.

IS DE DUIVENSPORT GEEN EENZAME SPORT?

Heel wat gepensioneerde duivenmelkers uit de buurt 

of mensen op vakantie aan de kust komen langs om 

een praatje te slaan over de duivensport. Er worden 

heel wat ervaringen uitgewisseld op deze gezellige 

duivenbabbels. We zijn steeds op zoek naar leuke 

weetjes, oude boeken, prenten of lesmateriaal om 

onze kennis verder uit te breiden en aan jongeren over 

te brengen.

HOEVEEL DUIVEN VERTOEVEN ER 

OP DE KINDERBOERDERIJ?

Een veertigtal duiven die allemaal een identificeerbaar 

ringetje aan hun poten dragen. Zo weten we perfect wie 

de eigenaar is. We doen ook dienst als opvangcentrum 

voor verloren gevlogen duiven uit de buurt en voor 

duiven in nood. Waar we kunnen, helpen we graag.Kinderboerderij De Lenspolder

Elf Juliwijk 6A

Tel. 058 23 91 26 

kinderboerderij@nieuwpoort.be

Het hele jaar door staat het team van de 

Kinderboerderij, medewerkers en vrijwilligers, klaar 

om de dieren te verzorgen. Na de zomervakantie 

volgt een al even druk najaar. De dieren op de 

Kinderboerderij gaan immers niet op vakantie. Of 

toch? We nemen een kijkje achter de schermen met 

duivenmelker Stefaan Demey. 

HOE BEN JE ALS DUIVENMELKER 

OP DE KINDERBOERDERIJ BELAND?

Op de Kinderboerderij is er al vele jaren een actieve 

werking rond de duivensport. Deze werd indertijd 

opgestart door mijn voorgangers Ronny Wydoodt en 

Marino ’t Jaeckx. Sinds een viertal jaar heb ik het roer 

van hen overgenomen. Ik kom dagelijks langs om de 

duiven te verzorgen.

WAT DOE JE ALS DUIVENMELKER 

OP DE KINDERBOERDERIJ?

Via educatieve lessen wil de Kinderboerderij 

schoolgaande kinderen iets bijbrengen over duiven en 

de duivensport. Zelf ben ik ook altijd bereid om een 

woordje uitleg te geven. Kinderen zijn gefascineerd 

door de jonge duifjes en houden ervan om de veren 

DE DIEREN OP DE 
KINDERBOERDERIJ 
GAAN NIET OP
VAKANTIE. OF TOCH?
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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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NIEUWPOORT IN BEELD

GOUDEN JUBILEUM

Yvan Ooghe en Rita Blanckaert  

trouwden op 25 augustus 1968. 

Yvan was destijds diensthoofd van 

de beplantings- en reinigingsdienst 

bij Stad Nieuwpoort. Later werd hij 

bevorderd tot adjunct-controleur 

van milieu. Het echtpaar runde ook 

een eigen bedrijf dat gespeciali-

seerd was in tuinaanleg. De jubila-

rissen trekken graag naar hun mooi 

buitenverblijf in Halle-sur-Semois 

waar ze genieten van de mooie na-

tuur.

3

VIJFTIG JAAR ELORA 

Het revalidatiecentrum Elora bestaat vijftig jaar en werd 

op 15 september ll. ontvangen op het Stadhuis. Het cen-

trum beschikt over een gespecialiseerd team dat professi-

onele hulp biedt aan patiënten met spraak-, taal- , leer- en 

ontwikkelingsstoornissen. Elora wordt sinds 2006 geleid 

door directeur Peter Leuridan die er in 1978 als logopedist 

aan de slag ging. Hij nam de fakkel over van Eric Vanland-

schoot die nu als voorzitter de werking van het centrum op 

de voet volgt.

55 JAAR KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN 

DE WESTHOEK  

De Koninklijke Postzegelclub van de Westhoek werd 

in 1963 gesticht n.a.v. de viering van ‘800 jaar 

Nieuwpoort’. De toenmalige voorzitter, dokter Albert 

Zwaenepoel, werd in 1982 opgevolgd door huidig 

voorzitter Etienne Moons. Oscar Lingier was 51 jaar 

secretaris-penningmeester en kreeg een speciale at-

tentie voor zijn toegewijde inzet.

2
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ZESTIG JAAR GETROUWD  

Pierre Van Dijck en Marie-

Louise De Ridder huwden op 

30 augustus in Hoboken. Pierre 

werkte 33 jaar bij het metaalbedrijf 

Umicore in Hoboken terwijl Marie-

Louise in de horecasector en in het 

warenhuis Colruyt heeft gewerkt. 

De jubilarissen zijn sinds 1993 

vaste inwoners van onze stad en ze 

voelen zich hier uitstekend thuis. 

Het paar heeft twee zonen en vier 

kleinkinderen.

ZESTIG JAAR GETROUWD 

Julien Maesen en Adèle 

Moeyaert huwden op 13 september 

1958. Julien werkte bij aannemer 

Kemel en bij bouwfirma Soetaert. 

Adèle heeft 27 jaar lang gewerkt 

in de Littofabriek. De jubilarissen 

verblijven sinds 1 februari 2017 in 

het wzc Ten Anker waar ze in de 

bloemetjes werden gezet door het 

stadsbestuur en het personeel van 

het rusthuis. 

DIAMANTEN JUBILEUM 

Joseph Bulcke en Godelieve 

Stroom huwden op 2 september 

1958 in Cyangugu, Zuidwest-

Rwanda. Daar werkten ze 20 jaar 

op hun eigen plantage waar ze 

thee en kinine kweekten. Terug 

in België startten ze een eigen 

varkensboerderij in Oudekapelle. 

Het paar woont nu in een ruim 

appartement langs de Kaai. De 

jubilarissen hebben twee kinderen 

en vier kleinkinderen.

6

5
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1 NOVEMBER

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.

3 NOVEMBER

Seastar Havenrondvaarten

Meer UiT-info op 1 november.

Sioen – Sioen plays Graceland

Meer info zie p. 16

Indoor rommelmarkt

Rommelmarkt met 140 standen van 6.30 u. tot 17 u. in de 

stedelijke Vismijn. Kostprijs toegang bedraagt € 2,50 (drankje 

inbegrepen). Info en organisatie: Vriendenkring Stad 

Nieuwpoort – vriendenkring@nieuwpoort.be. 

6 NOVEMBER

Muzikale seniorennamiddag

Meer info zie p. 26

8 NOVEMBER

Phantom Thread

Meer info zie p. 20

11 NOVEMBER

Herinneringsconcert ’14-’18 
‘The armed man – a mass for peace’

Meer info zie p. 18

15 NOVEMBER

Patser

Meer info zie p. 20

17 NOVEMBER

Kalligrafie
Schrijven op porselein/keramiek

Beschrijven van een schaal, tas, bord na oefening met 

skeletletters op schetspapier. Gastdocent: 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.

Piv Huvluv – Zijn er nog vragen?

Meer info zie p. 16

22 NOVEMBER

Workshop ‘Voorlezen, met een boekje 
in een hoekje’

Meer info zie p. 9

24 NOVEMBER

Gemengde technieken -
grafisch experimenteren

Combineren van een monotype met een gelli print of drukken van 

een droge naald op een ondergrond in collografie. Enige ervaring 

in grafiek is vereist. Locatie: Kunsthuis Mamézon, Louisweg 70. 

Afspraak om 13 u. Vooraf inschrijven via kunsthuismamezon@

gmail.com. Deelnameprijs: € 50. Info: Mamézon –  

www.kunsthuismamezon.wixsite.com/mamezon.

Theatervoorstelling ‘B&B Stille Rust’

Een echtpaar, Pierre en Francine, woont juist naast hun 

funerarium ‘Eeuwige Rust’. Marijke, de zuster van Francine, 

heeft jarenlang ingewoond, maar zij is eindelijk een relatie 

begonnen en is ondertussen zelfs hoogzwanger. Zo komen er 

bij Pierre en Francine enkele kamers vrij en openen ze volgende 

week hun B&B ‘Stille Rust’. Theaterstuk waarin niets is zoals het 

lijkt. Locatie: Dorpshuis d’Oude Schole, Ramskapellestraat 86 

om 17.30 u. Tickets: € 9 p.p. Info: adina.counye@skynet.be.

Rudi Vranckx e.a. – Vriend of Vijand

Meer info zie p. 16

25 NOVEMBER

Theatervoorstelling ‘B&B Stille Rust’

Meer UiT-info op 24 november. Afspraak om 18 u.

29 NOVEMBER

Wijndegustatie ‘Wereldwijnen’

Sommelier: Nadine Fiems. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg 

Havengeul. Afspraak om 14 u. Deelnameprijs: € 5 p.p. Info 

en inschrijvingen: Vief Nieuwpoort - tel. 0495 55 79 09 - 

lenaersherman@gmail.com - www.viefwest.be/Nieuwpoort.

ACTIVITEITEN 
NOVEMBER & DECEMBER

DO

DO

ZA
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DO
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30 NOVEMBER

Theatervoorstelling ‘B&B Stille Rust’

Meer UiT-info op 24 november. Afspraak om 20 u.

1 DECEMBER

Kerstkaartontwerp

Kunsthuis Mamézon, Louisweg 70. Afspraak om 13.30 u. Vooraf 

inschrijven via kunsthuismamezon@gmail.com.

Theatervoorstelling ‘B&B Stille Rust’

Meer UiT-info op 24 november. Afspraak om 21 u.

2 DECEMBER

Kip van Troje – Sinterklaas speculaas

Meer info zie p. 15

Theatervoorstelling ‘B&B Stille Rust’

Meer UiT-info op 24 november. Afspraak om 18 u.

6 DECEMBER

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Meer info zie p. 20

7 DECEMBER

Quiz van de Sportdienst

Meer info zie p. 24

Theatervoorstelling ‘B&B Stille Rust’

Meer UiT-info op 24 november. Afspraak om 20 u.

8 DECEMBER

Theatervoorstelling ‘B&B Stille Rust’

Meer UiT-info op 24 november. Afspraak om 21 u.

9 DECEMBER

Theatervoorstelling ‘B&B Stille Rust’

Meer UiT-info op 24 november. Afspraak om 18 u.

13 DECEMBER

Theatervoorstelling ‘Hola zomaar oma’

In dit theatergebeuren geeft Leen Persijn gestalte aan een vrouw 

die plots verneemt dat ze oma wordt. Het nieuws overrompelt 

haar, ze kan niet de blijde reactie geven die dochter en 

schoonzoon hadden verwacht. Ze heeft tijd nodig om zich in die 

nieuwe rol te vinden. Kortom een toekomstige oma die zich een 

weg zoekt in de overgangsfase tussen tweede en derde leeftijd. 

Het wordt een confronterende, vaak grappige, potsierlijke, 

maar ook ontroerende zoektocht gegoten in spel, tekst, poëzie 

en liederen. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14. 

Afspraak om 14 u. Tickets: € 10 p.p. inclusief koffie en dessert. 

Info en inschrijvingen: Vief Nieuwpoort - tel. 0495 55 79 09 - 

lenaersherman@gmail.com - www.viefwest.be/Nieuwpoort.

15 DECEMBER

Beitsen van zilveren juwelen

Maak onder begeleiding een eigen, unieke zilveren creatie 

volgens de gietwastechniek. Locatie: Kunsthuis Mamézon, 

Louisweg 70. Afspraak om 13.30 u. Vooraf inschrijven via 

kunsthuismamezon@gmail.com. Deelnameprijs: € 50 + 

verrekening verwerkte zilver en gietkost per stuk. Info: 

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

tel. 058 23 03 61.

The London Quartet – Christmas with 
The London Quartet (UK), Cantabile

Meer info zie p. 16

20 DECEMBER

The Greatest Showman

Meer info zie p. 20

27 DECEMBER

Tocht Hendrik Geeraert

Wandeltocht met individuele start tussen 8 u. en 15 u. Keuze 

tussen 5, 7, 14 of 22 km. Gratis glühwein voor alle deelnemers. 

Locatie: zaal Iseland, stedelijke Vismijn. Deelnameprijs: € 1,50. 

Info: Wandelclub Nieuwpoort – tel. 0468 26 06 89.

Kinderfilmnamiddag - Early Man

Meer info zie p. 20

28 DECEMBER

Eindejaarsfeest senioren

Meer info zie p. 26
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22 OKTOBER T.E.M. 4 NOVEMBER

Art Meeting

Tentoonstelling met schilderijen en keramische figuren van 

Rogette Jonckiere en bronzen beelden en acryl schilderijen 

van Annie Vanlerberghe. Locatie: Stadshalle, Marktplein. 

Openingsuren: maandag t.e.m. donderdag van 14 u. tot 18 u. 

en vrijdag t.e.m. zondag van 10 u. tot 12 u. en van 13.30 u. tot 

18.30 u. Info: tel. 0478 44 33 28.

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.

TOT 16 JUNI 2019

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

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. Locatie: Westfront Nieuwpoort, 

Kustweg 2. Openingsuren: dagelijks van 10 u. tot 17 u. Laatste 

tickets tot 1 uur voor sluiting. Gesloten op maandag. Info: 

Dienst Toerisme.

TOT 25 AUGUSTUS 2019

3D(enissen)

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

maar toch anders, en toch vullen ze elkaar aan. Locatie: 

Kunsthuis Mamézon, Louisweg 70. Openingsuren: zaterdag en 

zondag van 13 u. tot 18 u. Info: tel. 058 23 03 61.

 

MEERDAAGSE 
ACTIVITEITEN

AFSCHEID VAN 
BEAUFORT 
(MAAR NIET HELEMAAL)

De kunsttriënnale Beaufort heeft een succesvolle 

editie achter de rug. Het cultuurtoeristisch project 

liep van 30 maart tot 30 september 2018 in negen 

kustgemeenten. 

Voor Nieuwpoort bracht Edith Dekyndt (▫1960) de 

bevreemdende performance The Ninth Wave aan 

het Koning Albert I-monument, waarbij een vrouw 

het ruiterstandbeeld van Albert I schoonmaakte. 

Dekyndt bracht hiermee hulde aan de vrouwen die 

tijdens WO I het werk van de mannen, die aan het 

vechten waren, erbij namen. 

Nina Beier (▫1975) uit Denemarken maakte pu-

bliekslieveling Men. Dit beeld was te bezichtigen 

op de golfbreker ter hoogte van de Lefebvrestraat 

in Nieuwpoort-Bad. Beier gaf hiermee uiting aan 

haar interesse voor de rol van monumenten in de 

publieke ruimte. 

Stad Nieuwpoort heeft beslist om het werk van 

Beier aan te kopen. Het beeld blijft op de gekende 

locatie staan en wordt permanent opgenomen in 

het intergemeentelijk ‘Beeldenpark aan Zee’. Dit is 

de collectie van kunstwerken die na eerdere edities 

van Beaufort door de deelnemende kustgemeen-

ten werden aangekocht. In Nieuwpoort behoren 

Searching for Utopia (Jan Fabre) en Le vent souffle 

où il veut (Daniel Buren) tot dit Beeldenpark. Daar 

komt Men nu ook bij.
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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


