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VOORWOORD

Waarde lezers,

Lichtfront, een massaspektakel

Nieuwpoort maakt zich op om zijn histo-
rische rol in de Herdenking van 100 jaar 
Groote Oorlog te vervullen.  Het eerste 
grote publieksevenement van die her-
denking in West-Vlaanderen is gepland 
voor 17 oktober a.s. en start  in Nieuwpoort. Op die dag wordt met 
het massaspektakel  ‘Lichtfront’  het westelijk front door een men-
selijke ketting van zo’n 8.750 fakkeldragers uitgebeeld.
Een herdenking van een wereldoorlog vraagt om een bedachtzame 
voorbereiding. In Nieuwpoort zal het ontluiken van de lente in de 
stadsbeplanting met zijn symbolische kleuren de eerste initiatieven 
ondersteunen.  
De kinderboerderij ‘De Lenspolder’ stelt de jonge bezoekers en hun 
ouders een denk- en doeroute 1914-1918 voor over dieren in de 
oorlog, met duiven, paarden en zelfs ratten in een hoofdrol. Een 
leerrijke dag voor het gezin is daarmee gegarandeerd. 
En dit jaar staat ook de ‘Week van de Amateurkunsten’ in het teken 
van de Groote oorlog. Onder het thema ‘ De Groote kunst’ stellen 
een 25-tal Nieuwpoortse kunstenaars  hun creaties  ten toon in de 
stadshalle. Deze gevarieerde verzameling van kunstwerken kunt u 
tot zondag 11 mei a.s. bewonderen.

Burgemeester 
ir. Roland Crabbe
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OPHALEN BEWONERSPARKEERKAARTEN
De bewonersparkeerkaarten kunnen opgehaald worden vanaf 
15 mei 2014.
Inwoners die onder de Victorlaan richting Nieuwpoort-Stad 
wonen kunnen de parkeerkaart afhalen op het kabinet van de 
burgemeester op woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 u. 
tot 12 u. Inwoners die in de Victorlaan en boven de Victorlaan 
richting Nieuwpoort-Bad wonen kunnen terecht bij de dienst 
voor toerisme op het Hendrikaplein tijdens de openingsuren. 
Wie in Ramskapelle of Sint-Joris woont kan de parkeerkaart 
bekomen bij de aankoopdienst in het stadsmagazijn, J. Van 
Clichthovenstraat 42 van maandag tot vrijdag in de voormiddag.
Deze bewonersparkeerkaarten blijven geldig tot de datum 
vermeld op de parkeerkaart.



MILIEU

Groencontainers

Er worden groencontainers voorzien 
waar ‘groenafval’ in beperkte 
hoeveelheden kunnen afgegeven 
worden op vertoon van de kaart van 
het containerpark.
Overzicht:
- Zaterdag 3 mei van 8 u. – 12 u.:
 Guido Gezelleplein
- Zaterdag 3 mei van 13 u. – 17 u.:
 Sint-Jorisplein
- Zaterdag 10 mei van 8 u. – 12 u.:
 Parking kinderboerderij
- Zaterdag 10 mei van 13 u. – 17 u.:
 Dorpsplein Ramskapelle
- Zaterdag 17 mei van 8 u. – 12 u.: 
 Parking Sportpark
- Zaterdag 17 mei van 13 u. – 17 u.:
 Parking Stadsmagazijn,
 J. Van Clichthovenstraat

Verkoop van 
compost en boomschors 
Compost, die te verkrijgen is bij de 
composteringsinstallatie van IVVO, is 
VLACO-gekeurd. Deze is vrij van on-
kruidzaden en ziektekiemen. Compost 
van IVVO is dé ideale bodemverbete-
raar. De grond wordt biologisch geac-
tiveerd, wordt beter verlucht en kan 
meer water opnemen. Kortom: com-
post houdt grond gezond. Strooi com-
post op je gazon en leg een flinke laag 
tussen de bloemen, bomen en strui-
ken. Vergeet ook de bloembakken en 
de moestuin niet.

   www.ivvo.be. 

Zone E: buitenrand stad, Sint-Joris en 
Ramskapelle
Ophaling huisvuil: tweewekelijks op vrijdag.
Ophaling PMD: 12 en 26 mei 2014
Ophaling papier en karton: 20 mei 2014
Ophaling GFT: 12 en 26 mei 2014

  Alle afvalkalenders: 
www.nieuwpoort.be.
Extra informatie: www.ivvo.be.

Zone A: Nieuwpoort-Bad
Ophaling huisvuil: buiten vakantieperiodes 
twee keer per week op maandag en vrijdag. 
Tijdens de vakanties dagelijks (ook ‘s zon-
dags ophaling huisvuil).
Ophaling PMD: 12 en 26 mei 2014
Ophaling papier en karton: 19 mei 2014
Ophaling GFT: 5 en 19 mei 2014

Zone B: Simli
Ophaling huisvuil: tweewekelijks op
dinsdag.
Ophaling PMD: 12 en 26 mei 2014
Ophaling papier en karton: 19 mei 2014
Ophaling GFT: 5 en 19 mei 2014

Zone C: nieuwe wijken
Ophaling huisvuil: tweewekelijks
op dinsdag.
Ophaling PMD: 12 en 26 mei 2014
Ophaling papier en karton: 19 mei 2014
Ophaling GFT: 5 en 19 mei 2014

Zone D: stadskern
Ophaling huisvuil: wekelijks op donderdag.
Ophaling PMD: 12 en 26 mei 2014
Ophaling papier en karton: 20 mei 2014
Ophaling GFT: 12 en 26 mei 2014

Meeuwen

Ook in 2014 zullen er ongetwijfeld op-
nieuw klachten zijn inzake overlast door 
de zilvermeeuw en de kleine mantel-
meeuw zoals opengepikte vuilniszakken 
en het daarbij horende vuile straatbeeld, 
het gekrijs en het agressieve gedrag van 
de meeuwen. Deze gedragingen van de 
meeuwen ergeren de stadsbewoners 
dermate waardoor het onontbeerlijk is 
acties te ondernemen zowel door het 
stadsbestuur als door de inwoners.

Er bestaat al enkele jaren een brochure 
met handige tips om acties uit te voe-
ren en nestvorming door de meeuwen te 
voorkomen. Er wordt speciale aandacht 
gevraagd om appartementsgebouwen in 
eigen beheer te voorzien van de nodige 
maatregelen inzake nestvorming. 

Sedert 2009 is het stadsbestuur van 
Nieuwpoort vertegenwoordigd in de 
stuurgroep ‘Beheerregeling meeuwen’. 
Deze stuurgroep gaat op zoek naar een 
duurzame oplossing voor de problemen 
tussen enerzijds soortenbescherming en 
anderzijds de economische en toeristi-
sche belangen. De beheerregeling bevat 
verschillende maatregelen gaande van 
sensibiliseringsacties tot specifieke be-
heers- of bestrijdingsacties. De verschil-
lende actoren ondertekenden het goed-
gekeurde ontwerp nog niet.
Sinds een paar jaar werden enkele be-
langrijke aanpassingen in het afvalbeleid 
aangebracht om de netheid in de stad te 

waarborgen en de meeuwenoverlast te be-
perken. Zo werd een nachtronde voorzien 
voor de inzameling van de restafvalzakken 
op de Zeedijk en de voornaamste winkel-
straten tijdens de zomervakantie waardoor 
het restafval vlugger uit de straten verdween 
en minder kans gaf aan de meeuwen om de 
vuilniszakken open te pikken.

Dit jaar zal er scherper toegezien worden op 
de naleving van de politieverordening betref-
fende het voederverbod op de openbare weg. 
Dit verbod is al meerdere jaren van kracht.

Alle maatregelen samen moeten ons in staat 
stellen om in harmonie samen te leven met 
de acrobaat van de zee bij uitstek, de 
meeuw. 

Alhoewel het gevoel bestaat dat het 
aantal meeuwen toeneemt, spreken 
de cijfers dit tegen. Sinds een tiental 
jaar neemt de meeuwenpopulatie af in 
Vlaanderen, doch door de toenemende 
menselijke activiteit aan de kust ver-
dwijnen de natuurlijke broedplaatsen 
en raken de meeuwen steeds meer in 
de verdrukking. Vandaar de vraag van 

het stadsbestuur om de appartements-
gebouwen waar nog geen maatregelen 
getroffen werden ter voorkoming van 
nestvorming door meeuwen de nodige 
werkzaamheden te laten uitvoeren. Dit 
kan door regelmatig het dak van het ge-
bouw te betreden, in het bijzonder van 
maart tot eind juli, nestmateriaal te ver-
wijderen en/of netten en pinnen te plaat-
sen op risicolocaties.

  www.meeuwenindestad.be of 
raadpleeg de folder van het 
Coördinatiepunt Duurzaam 
Kustbeheer (CDK).

Ophaling huisvuil mei 2014



GEZOND

Moe?
Dit zijn de 10 grootste 
slaapblunders!

De allergrootste slaapblunder is onder-
schatten hoe waardevol voldoende rust 
eigenlijk is. Terwijl voeding en lichaams-
beweging steevast gezien worden als dé 
pijlers voor een goede gezondheid, wordt 
de waarde van op tijd gaan slapen en een 
stabiel slaappatroon vaak geminimaliseerd. 
Ook al hecht je veel belang aan je nacht-
rust, nog is de kans groot dat je een aantal 
slaapblunders begaat die je energie sabo-
teren.

1. Indommelen voor TV
Eén van de belangrijkste regels bij het in-
richten van de slaapkamer is te zorgen voor 
kalmte, stilte én duisternis. De afwezigheid 
van (artificieel) licht zet namelijk je inge-
bakken slaapmechanismen in gang. Wie ‘s 
avonds nog te veel en te lang blootgesteld 
wordt aan prikkels van televisie, computer, 
smartphone of tablet brengt zijn eigen li-
chaam in de war. 

2. Uitslapen (in het weekend)
Het is een natuurlijke reflex om op vrijdag-
avond te denken: “Olé, tijd om lekker lang te 
blijven liggen!”. Toch waarschuwen slaap-
experts dat langer opblijven in het weekend 
én langer blijven liggen om te compenseren 
je bioritme compleet van slag brengt. Ze 
spreken in dit kader van een ‘sociale jetlag’, 
die je maandag meer dan onproductief zal 
maken. Bovendien verhoogt een verstoorde 
interne klok je kans op overgewicht. 

3. Een slaapmutsje drinken
Het is zonder twijfel één van de meest ge-
bruikte slaapmiddeltjes. Helaas doet al-
cohol eerder kwaad dan goed, aangezien 
het je berooft van die broodnodige REM-
slaap. Net deze rustfase is cruciaal 
voor je geheugen en leerproces-
sen. De eerste REM-cyclus 
wordt bovendien uitgesteld 
door alcohol, waardoor je 
je minder uitgerust zal 
voelen. Je valt er mis-
schien ietsje sneller 
door in slaap, maar 
de kwaliteit van je 
nachtrust zal nooit 
goed zijn.

4. Woelen wanneer je niet kan slapen
Het klinkt misschien tegendraads, maar 
experts stellen dat je terug moet opstaan 
wanneer je al veel te lang schaapjes aan 
het tellen bent zonder resultaat. Hoe lan-
ger je blijft woelen, hoe meer stress je je-
zelf bezorgt. Doe liever iets ontspannend 
zoals een hoofdstukje in je boek lezen of 
een frisse neus halen door even in de tuin 
te slenteren voor een half uurtje. 

5. Rekenen op slaappillen
Je kan een slaappil vergelijken met een 
pleistertje: het maskeert het probleem, 
maar lost het niet op. Bovendien kan je ra-
zendsnel afhankelijk worden van dit mid-
deltje, wat je gezondheid op termijn alles-
behalve ten goede komt. Een rustgevende 
avondroutine kan bijvoorbeeld al wonderen 
doen. Door dagelijks dezelfde stappen te 
ondernemen bereid je je lichaam beter voor 
op een goede nachtrust.

6. Koffie, niet altijd uw vriend
Wie laat op de dag nog koffie drinkt, doet 
dat vaak om wakker te blijven. De effecten 
ervan kan je echter zeer lang blijven voelen. 
Wie een energiedip heeft laat in de namid-
dag, kan beter een energierijke snack eten, 
een kort maar krachtig dutje doen, wat vi-
tamine D opslorpen in de zon of een beetje 
lichaamsbeweging inlassen.

7. Een bed vol huisdieren
Toegegeven, zo een pluizige vriend in bed 
kan fijn zijn, maar eens je kat of hond ge-
noeg heeft van het stilliggen, moet jouw 

slaap er ook aan geloven. Bovendien bren-
gen huisdieren die regelmatig buiten ko-
men de nodige pollen en huidschilfers mee, 
wat allerhande allergieën kan triggeren of 
verzwaren, waardoor je slaap nog meer 
verstoord wordt.

8. Proteïnerijk avondmaal
Wie ‘s avonds graag een stevige maaltijd 
eet moet weten dat proteïnen het moeilijk-
ste zijn om te verteren. Vervang daarom een 
deel van de eiwitten liever door volkoren 
producten en groenten.

9. De snooze-knop
Oh, nog 5 minuutjes. Het principe van de 
snooze-functie klinkt geweldig, maar in 
werkelijkheid zijn die kleine beetjes slaap 
stoorzenders voor je natuurlijke slaapcy-
clus. Al die snooze-sessies samen geven 
je dan ook geen kwaliteitsvolle rust. Zet je 
alarm liever wat later en sta in één keer op. 
Of nog beter: duik een half uurtje vroeger 
in je bed.

10. Kopzorgen over slaap
Hoewel het zeker snugger is om genoeg 
slaap op de planning te zetten, mag je het 
niet zien als een vastgelegde afspraak. Hoe 
meer kopzorgen je hebt over slaap, hoe 
moeilijker je het maakt om ontspannen in 

te dommelen. Bouw daarom liever een 
rustgevende routine op voor het sla-

pengaan. Ook ademhalingsoefe-
ningen, aromatherapie of een 

warm bad in kaarslicht kun-
nen wonderen doen.

Bron: www.goedgevoel.be



GEZOND

Gezonde gemeente

Enige tijd geleden ondertekende de Stad 
Nieuwpoort het charter ‘Gezonde Gemeen-
te’. Het stadsbestuur en het OCMW zijn 
begaan met uw gezondheid en willen dan 
ook alles in het werk stellen om u zoveel 
mogelijk informatie te verschaffen omtrent 
verschillende onderwerpen die verband 
houden met gezondheid.

Er wordt om die reden gestart met een vas-
te rubriek ‘Gezonde gemeente’ in het stads-
blad. Elke editie zal er een bepaald item 
toegelicht worden. Gezondheid is een breed 
begrip, dus dat kan gaan om een tip rond 
gezonde voeding, beweging, geestelijke ge-
zondheid, enz.  Daarnaast zullen er ook in-
fomomenten en lezingen gehouden worden.

Wij horen graag van u als inwoner wat u ver-
wacht van deze infomomenten en lezingen.

Vul deze enquête in want dankzij uw me-
dewerking krijgen we een beter zicht op de 
wensen van de Nieuwpoortenaar.

Op welk manier zou u deze informatie 
graag krijgen?  

 voordracht

 workshop/doe-activiteit

 infobeurs

 film

 andere: ..............................................................................

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

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

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

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

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

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

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

Hoe oud bent u? .................. jaar

Over welk onderwerp zou u graag meer 
informatie krijgen? (kruis uw voorkeur aan)

 sport/beweging: in groep of alleen

 gezonde voeding

 geestelijke gezondheid

 kankerpreventie

 andere: ..............................................................................

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

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

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

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

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

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

Hartelijk dank voor het invullen van de enquête! Wij appreciëren uw medewerking! 
U kunt uw formulier deponeren in een urne aan de balie van het stadhuis of u kunt
uw bevindingen versturen via mail naar sociaalhuis@nieuwpoort.be.

Zie je dit icoontje staan bij een activiteit? 

Dan kan deze activiteit je mentale gezond-
heid verbeteren. Een goede geestelijke 
gezondheid is belangrijk, want wie zich 
goed in zijn vel voelt, kan veel aan! Ge-
lukkig kun je eraan werken. De ‘Fit in je 
hoofd’-tips helpen je hier graag bij.
Benieuwd hoe het met jouw geestelijke 
gezondheid gesteld is? 
Test het op www.fitinjehoofd.be! 
Je vindt er ook meer informatie, opdrach-
ten en leuke links over de 10 tips.

1. Vind jezelf oké
Focus je niet alleen op je beperkingen, 
maar ga ook uit van je krachten en denk 
positief. Niemand is perfect. Accepteer je-
zelf, ga na waar jij goed in bent en wat jou 
bijzonder maakt! 

2. Praat erover
Kan je niet meer relativeren? Heb je soms 
geen hoop meer? Stop je problemen niet 
weg, maar lucht je hart als je het nodig vindt. 
Het is een cliché, maar praten helpt echt!

3. Beweeg
Beweging kan ik kleine dingen zitten: een 
middagwandeling maken, in de tuin wer-
ken, de auto wassen, een halte vroeger 
afstappen van de bus, met de fiets naar de 
bakker, … . Kies een activiteit die bij je past. 
Beweging geef je energie: je zult je beter 
voelen. In je hoofd en in je lichaam!

4. Probeer iets nieuws uit
Wat wil je altijd al doen, maar heb je nooit 
gedurfd? Zoek het niet te ver: bloemschik-
ken, een origineel gerecht bedenken, een 
brief schrijven,  een cartoon tekenen, eens 
een andere weg inslaan naar je werk, een 
cursus volgen, je huis reorganiseren, …. Het 
zijn misschien kleine dingen, maar ze kun-
nen toch een nieuwe wereld voor je openen! 
Gebruik je fantasie en doe het gewoon!

5. Reken op je vrienden
Sociale contacten zijn levensbelangrijk. 
Deel je leven met de mensen rond je. Als 
anderen jou de moeite waard vinden, waar-
om zou je dan jezelf niet de moeite waard 
vinden?

6. Durf nee te zeggen
Vind je het moeilijk om ‘nee’ te zeggen? 
Soms is ‘nee’ durven zeggen nochtans het 
beste. Pas als je ‘nee’ kan zeggen, is ‘ja’ 
een plezier.

7. Ga ervoor
Laat de wereld niet aan je voorbij gaan, 
maar maak je nuttig! Steek je tijd niet in 
dingen die je liever niet doet, maar haal 
jezelf uit de dagelijkse sleur en doe vooral 
dingen die je zelf leuk vindt. Durf je te enga-
geren om te starten met een nieuwe, leuke 
activiteit.

8. Durf hulp te vragen
Je kunt niet alles zelf. Ook sterke mensen 
moeten soms hulp vragen. Ontken je pro-
blemen niet, maar kijk ze recht in de ogen. 
Zwijgen maakt het alleen maar erger. Laat 
je problemen niet aanslepen, maar doe er 
iets aan! 

9. Gun jezelf rust
Hoe moeilijk het soms ook is: maak elke 
dag wat tijd vrij om te rusten. Bepaal wat 
‘rust’ voor jou betekent. Dat is voor ieder-
een anders. 

10. Hou je hoofd boven water
Heb je het soms moeilijk? Kijk niet te veel 
vooruit. Leef hier en nu en probeer er van-
daag het beste van te maken. Alles zal terug 
beter worden. Verwen jezelf een beetje of 
laat toe dat iemand voor je zorgt.
 



OONIE’s tip

Een GSM, kinderspel?
Vraagt jouw kind ook 
om een gsm of smart-
phone? Met alle tech-
nologie om ons heen, is 
het logisch dat steeds 
meer kinderen nieuws-
gierig zijn en zelf de 
laatste snufjes willen 
uitproberen.
Er is geen wet die stelt 
vanaf welke leeftijd een 
kind een gsm mag heb-
ben. Elk kind en elke context is anders, 
en binnen elk gezin gelden eigen regels. 
Als je zou beslissen dat je kind een gsm 
krijgt, dan kunnen onderstaande tips jullie 
op weg zetten.

Tring triiiing, maar wie doet de k’tsjing?
Als je kind een gsm heeft, dan is het be-

Week van de opvoeding:
IKANDANI

OONIE organiseert jaarlijks tijdens de ‘Week van de opvoeding’ een activiteit voor 
jongeren, in samenwerking met de scholen. Dit jaar werd er gekozen voor de ludieke 
toneelvoorstelling IKANDANI over faalangst en stress. Aan de hand van een multimedia-
presentatie, doorspekt met herkenbare komische sketches en muzikale hoogstandjes 
wordt tijdens deze voorstelling tips en oefeningen meegegeven om in de toekomst meer 
ontspannen en gezonder door het leven te stappen en de ratrace achter zich te laten.

De voorstelling richt zich op jongeren vanaf 15 jaar en hun ouders, leerkrachten en 
opvoeders en gaat door op dinsdag 20 mei 2014 om 10 u. en om 14 u. 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Geïnteresseerden moeten zich hier vooraf voor 
inschrijven. Dat kan via mail: oonie@nieuwpoort.be of telefonisch: 0498 92 92 45. 
Graag vermelding van naam, adres en telefoonnummer.

langrijk dat jullie daar duidelijke afspraken 
rond maken. Wie betaalt de gsm, en wat ge-
beurt er wanneer de gsm kapot is? Kiezen 
jullie voor een abonnement of een prepaid 
kaart? Soms kan het een goed idee zijn om 
je zoon of dochter mee te laten sparen of 
bijleggen voor zijn/haar gsm. Ook over an-
dere aspecten van het gsm-gebruik maken 
jullie best samen goede afspraken: inter-
netgebruik, gsm op de kamer of tijdens het 
eten,… Probeer je kind daarbij te betrekken: 
hoe ziet hij/zij de kosten? Waarvoor wilt hij/
zij de gsm of smartphone gebruiken? Welke 
afspraken stelt je kind zelf voor? Zo ver-
sterk je zijn/haar autonomie en is de kans 
ook groter dat hij/zij met de afspraken ak-
koord gaat.

:-)
Soms gebruiken ouders de gsm van hun 
kind om zoon- of dochterlief te controleren. 
Naast bellen of sturen waar je kind is, kan 
het fijn zijn om hem/haar af en toe ook een 
‘leuk’ sms’je te sturen: veel plezier wensen 
op school of tijdens zijn/haar hobby, iets 
wat jou deed lachen of aan je kind deed 
denken, … Zo toon je interesse in je kind en 
stimuleer je een positieve band.

“Ist eten klr?”
Een gsm mag niet de normale vorm van 
communicatie vervangen. Als je kind een 
gsm heeft, maak dan duidelijk dat bellen en 
sms’en een mogelijkheid is om met elkaar 
te praten, maar dat dat niet in de plaats 
mag komen van een gesprek met elkaar. Je 
mag het gerust niet OK vinden als je kind 
er bij wijze van spreken een gewoonte van 
maakt om vanuit zijn/haar kamer jou te 
sms’en of het eten al klaar is. 

Bron: www.groeimee.be.

OONIE

Nieuwe gratis 
sessie babymassage

Wegens het grote succes organiseert 
OONIE opnieuw een gratis doesessie ba-
bymassage voor ouders met kindjes tussen 
zes weken en acht maanden oud. Deze gaat 
door op maandag 26 mei 2014. Er is plaats 
voor acht kindjes, dus snel inschrijven is de 
boodschap! 
Breng een verzorgingskussen, handdoek en 
luier mee. Wij voorzien massageolie en een 
informatiefolder. Er is een microgolf aan-
wezig voor het verwarmen van een flesje.

Praktisch:
- Maandag 26 mei 2014 van 14 u. tot 15.30 u.
- Consultatiebureau Kind en Gezin,
  Dudenhofenlaan 2B, Nieuwpoort
- Inschrijven via mail: oonie@nieuwpoort.be 
  of telefonisch: 0498 92 92 45.
Gelieve naam, woonplaats en telefoon-
nummer te vermelden.
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Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2014 
moet elke nieuwe woning in Vlaanderen 
een minimum hoeveelheid energie halen 
uit hernieuwbare bronnen. Die verplichting 
is geïntegreerd in de energieprestatieregel-
geving (EPB). Daarnaast wordt ook het E-
peil aangescherpt. Nieuwe gebouwen met 
bouwaanvraag vanaf 1 januari 2014 mogen 
nog maximaal een E-peil van E60 behalen, 
in plaats van E70 en worden ook verplicht 
om de muren, daken, vloeren, vensters… 
nog beter te isoleren.

Om aan de nieuwe EPB-verplichtingen te 
voldoen, is er de keuze uit:
• één van de volgende zes maatregelen 
toepassen in de woning:
o een zonneboiler*
o een PV-installatie*
o een warmtepomp*
o een biomassa-installatie*
o een aansluiting op een net voor
   stadsverwarming of –koeling
o een participatie in een hernieuwbaar
   energieproject binnen je provincie.

Leerlingen Atheneum Nieuwpoort ondergaan lastesten

In samenwerking met RTC West-Vlaanderen en VDAB Ieper kregen de leerlingen van de 
derde graad lassen-constructie van het Atheneum Nieuwpoort de kans om gedurende één 
week RX te lassen. 
Door de stijgende vraag naar gecertificeerde lassers, in bedrijven zoals Brusselle (partner 
voor stages en werkplekleren) moeten de school en vooral in de richting lassen-construc-
tie de lat hoog leggen. Gedurende een volle week moesten de leerling-lassers lasproeven 
afleggen onder het waarnemend oog van leerkracht Lowagie en vervolgens werden deze 
gekeurd door een erkend lasinstructeur. Als ondersteuning kreeg de klas de ganse infra-
structuur van de RX-mobiel ter beschikking en kwam lasinstructeur Luc Windels uitleg 
geven.

Dit jaar is de richting ook ge-
start met een project genaamd 
werkplekleren. De leerkracht 
en de leerlingen gaan 1 keer 
per week naar een bedrijf om 
er te werken. Binnen het be-
drijf krijgt elke leerling een 
taak toegewezen en worden ze 
begeleid door de leerkracht en 
de mentor ter plaatse. De stu-
dierichting lassen-constructie 
kent een stevige opmars. Vol-
gend schooljaar volgen er 50% 
meer leerlingen de studierich-
ting lassen-constructie. Wie 
afstudeert heeft onmiddellijk 
werk.

* De geplaatste systemen moeten aan kwa-
litatieve voorwaarden voldoen (bv. oriënta-
tie, rendement…)

• een combinatie van één of meerdere van 
de zes maatregelen toepassen, zodat een 
productie van 10 kWh/m² of meer wordt 
behaald.
Voor woningen die aan deze nieuwe EPB-
regelgeving niet kunnen voldoen, wordt 
het maximale E-peil 10% verlaagd. Die 
woningen moeten voldoen aan maximum 
E54 in plaats van E60. Dat kan door bij-
voorbeeld bijkomende isolatie te voorzien, 
een efficiëntere verwarmingsinstallatie 
te gebruiken, een ventilatiesysteem met 
warmteterugwinning en/of vraagsturing te 
installeren, luchtdichter te bouwen…

Ook voor kantoren en scholen en voor gro-
tere woongebouwen met meer dan één 
wooneenheid worden er nieuwe EPB-eisen 
opgelegd.

 www.energiesparen.be/epb/groenenergie
www.energiesparen.be/epb/welkeeisen

De wereld klopt aan je 
deur, word gastgezin!

YFU vzw is een studentenuitwisselingsor-
ganisatie voor jongeren vanaf 15 jaar die het 
mogelijk maakt om jongeren een jaar in het 
buitenland te laten studeren en er te ver-
blijven in een gastgezin. Omgekeerd ont-
vangt YFU vzw jaarlijks ook jongeren vanuit 
de hele wereld die in België komen stude-
ren en in een gastgezin verblijven. Hiermee 
wil YFU bijdragen aan intercultureel begrip, 
sociale verantwoordelijkheid en wederzijds 
respect onder jongeren, gezinnen en ge-
meenschappen.
Daarvoor zijn ze op zoek naar gemotiveerde 
gezinnen die bereid zijn om YFU studen-
ten op te vangen gedurende het schooljaar 
2014-2015.

YFU studenten zijn jongeren tussen 15 en 19 
jaar, zij gaan naar een middelbare school in 
de buurt van hun gastgezin. Door het leven 
in een gastgezin en het schoollopen krijgt 
de jongere een ideale kans om onze taal en 
cultuur te leren kennen. Het is een unieke 
belevenis voor die jongere maar het is ze-
ker ook een onvergetelijke ervaring voor het 
gastgezin en voor de gemeenschap waarin 
het gezin zich bevindt.

Interesse om één van deze jongeren voor 
een jaar (of semester) in uw huis en hart 
op te nemen? Neem vrijblijvend contact op 
met het kantoor: inbound@yfu.be.
Op de website www.yfu.be vind je eveneens 
meer informatie over deze werking.

Minimumaandeel hernieuwbare energie in 
nieuwbouw en aangescherpte EPB-eisen vanaf 2014



 

IJsselmeer 
zwemmarathon 2014
Zwemmers Gilles Velghe (22 jaar) en Ruben Haelewyn (17 
jaar) zijn volop aan het trainen voor de IJsselmeer zwemma-
rathon op 9 augustus 2014 onder begeleiding van hun trainer 
Christophe Roosens.

Gilles zwemt al zijn hele leven bij de club Vrije Zwemmers Nieuw-
poort. Na heel wat succesvolle jaren in warme zwembaden, laat 
hij zijn hoofd op hol brengen door VZN-collega’s Franky Mus-
schoot, Steve Mommerency en Mike Sarrazijn. Deze Nieuw-
poortse zwemmers trotseerden jaren geleden al het Kanaal en 
zagen in Gilles hun perfecte opvolger. Na anderhalf jaar zwoe-
gen voor de Vlaamse westkust en op wedstrijden in Belgisch en 
Nederlands open water, slaagde Gilles op 1 september 2012 in 
zijn grote oversteek. Van decompressie is sindsdien geen sprake: 
hij liep zijn eerste marathon, fietst de Ronde van Vlaanderen en 
maalt nog heel graag lange kilometers in koud of warm water.

Ruben koestert eveneens de hardnekkige droom om het Kanaal 
te trotseren. Deze gestroomlijnde jongeman ligt sedert twee jaar 
vastberaden naast Gilles in het bad. Ruben en zijn ouders vonden 
in Nieuwpoort de club die ze nodig hadden om zijn ambities te 
helpen waarmaken. Gezien zijn jonge leeftijd, kan Ruben rustig 
opbouwen en ‘rijpen’ in richting van het grote doel. Het Belgisch 
Kampioenschap Marathonzwemmen, de 10km van Zwaag en het 
IJsselmeer zijn allemaal ‘means to an end’. Wordt dus vervolgd, 
wens hem veel succes!

Christophe is leerkracht lichamelijke opvoeding en gediplomeerd 
zwemcoach en sedert 2001 (hoofd)trainer van Vrije Zwemmers 
Nieuwpoort. Hij is ook trainer van het project “Kanaalzwemmers 
Nieuwpoort”, heropgestart in 2010 in functie van Gilles Velghe’s 
Channel Swim.

Momenteel zwemmen Ruben en Gilles heel wat kilometers in het 
stedelijk zwembad van Nieuwpoort. Maar als de temperatuur van 
het zeewater stijgt, beginnen ze te trainen in open water. In maart 
hadden ze al een eerste duurtest van 2,5 uren in het zwembad en 
eind mei volgt nog een duurtest van maar liefst 6 uren! En daarna 
moeten ze zich vooral concentreren op het openwatergevoel en 
de koude.

Er beweegt wat op zee

In onze Noordzee vinden tal van acti-
viteiten plaats: scheepvaart, toerisme, 
visserij, zand- en grindontginning, 
wetenschappelijk onderzoek enz. Om 
deze activiteiten met elkaar en met het 
milieu in evenwicht te brengen, heeft 
de federale overheid op initiatief van 
de Minister van Noordzee een marien 
ruimtelijk plan opgesteld. De brochure 
“Er beweegt wat op zee … Een marien 
ruimtelijk plan voor onze Noordzee” 
wil dit plan op een toegankelijke ma-
nier samenvatten. Deze verhelderende 
brochure is  gratis beschikbaar bij de 
dienst toerisme Marktplein 7 en Hen-
drikaplein 11. Je kan ze ook gratis be-
stellen via info@milieu.belgie.be 
of T 02 524 97 97. 
Een elektronische versie van deze 
brochure en meer info over het ma-
rien ruimtelijk plan vind je op de web-
site van de Federale Overheidsdienst 
Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu: www.
milieu.belgie.be > mariene milieu > 
mariene ruimtelijke planning”.

Je hebt ze vast al eens ontmoet, de instruc-
teurs met rode jasjes en hun geleidehonden 
in opleiding. Ze zijn dagelijks in de weer. 
Weer of geen weer! Misschien heb je ook al 
eens gedacht dat het fijn zou zijn om voor 
zo’n organisatie iets te kunnen doen.
Vrienden der Blinden doet als sinds lang 
beroep op vrijwilligers. Sterker nog, zon-
der vrijwilligers zou het opleidingscentrum 
niet kunnen bestaan. De laatste jaren is het 
centrum dermate gegroeid dat 
er handen te kort zijn. Vandaar 
deze oproep.
Wens je een deel van je vrije tijd 
te besteden aan vrijwilligers-
werk? Dan is dit je kans!
Vrienden der Blinden zoekt 
vrijwilligers voor verschillende 
taken: publiekswerking, chauf-
feur, communicatie (artikels 
schrijven), honden verzorgen, 
organiseren van activiteiten,enz. 

Programma:
10 u.: ontvangst
10.15 u.: inleiding en voorstelling van 
 het opleidingscentrum
10.30 u.: profielen van de vrijwilligers
11 u.:  vragenronde
12.30 u.:  einde

VARIA

VRIJWILLIGERSDAG
Vrienden der Blinden
Woensdag 14 mei 2014 van 10 u. tot 12.30 u.
Opleidingscentrum, H. Noterdaemestraat 1, 8670 Koksijde
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Restauratie beiaard
De Nieuwpoortse beiaard was dringend toe 
aan een grondige opknapbeurt. Er waren ver-
scheidene klachten over onder meer de goede 
bespeelbaarheid en roestvorming. De na-
tuurlijke klankrijkdom van de klokken kwam 
eveneens in het gedrang. Er staan tal van res-
tauraties op het programma voor de beiaard-
klokken: de luidbruggen van de luidklokken 
worden vernieuwd, de huidige hamers worden 
tijdens het automatische spel vervangen door 
klepels met een correcter gewicht, de verbin-
dingen naar het klavier en de toetsen van het 
klavier worden hersteld, enz. De totale kost-
prijs van deze restauratiewerken bedraagt
€ 150.000. Op 19 februari werden alle 67 klok-
ken uit de toren gehaald. De werken duren 
tot begin mei. Van zodra de klokken opnieuw 
op hun vertrouwde plaats hangen, worden ze 
eerst grondig getest en bijgesteld. Vanaf half 
juni kun je opnieuw genieten van beiaardcon-
certen die gebracht worden door stadsbeiaar-
dier Els Debevere.

Bezoek parlementairen
Op zaterdag 22 februari ll. bracht een groep 
van zo’n 29 parlementairen een werkbezoek 
aan Nieuwpoort. Dit bezoek stond in het teken 
van 100 jaar Groote Oorlog. De parlementai-
ren namen deel aan een begeleide tweedaag-
se in de Westhoek. Ze bezochten een aantal 
frontsteden die een belangrijke rol speelden 
tijdens de Eerste Wereldoorlog. Vrijdag 21 fe-
bruari werden ze rondgeleid in Ieper, Zonne-
beke en Poperinge. Alvorens de groep een stop 
maakte in onze stad namen ze een kijkje in de 
IJzertoren in Diksmuide. De parlementairen 
kregen een rondleiding in het bezoekerscen-
trum ‘Westfront Nieuwpoort’ dat nog volop in 
opbouw is.

Overhandiging cheque 
‘De Pagaaier’
Zeventig vrijwilligers van de gemeenteschool De 
Pagaaier waren op zondagochtend 9 februari ll. 
al vroeg op pad om 2.200 overheerlijke ontbijten 
aan huis te leveren. Na het succes van de vorige 
edities besloten de ouderraad, de leerkrachten 
en de leerlingen van gemeenteschool De Pa-
gaaier om opnieuw ontbijtpakketten te verkopen. 
Met een groot deel van de opbrengst van deze 
actie sponsoren ze de bouw van een nieuw klas-
lokaal in Burkina Faso. De cheque van 600 euro 
werd op 25 februari ll. in ontvangst genomen. 
De rest van de opbrengst gaat integraal naar de 
kinderen van de gemeenteschool. De ouderraad 
besliste om tien iPads aan te kopen die tijdens 
de lessen zullen gebruikt worden.



Werkbezoek Franse Ambas-
sadeur
De Franse ambassadeur Bernard Valéro bracht 
op dinsdag 18 februari ll. een werkbezoek aan 
Nieuwpoort. Tijdens zijn bezoek werd hij verge-
zeld door zijn consul-generaal Sylvian Berger. 
De plannen voor het bouwen van twee nieuwe 
Franse oorlogsmonumenten in Nieuwpoort 
werden uitgebreid toegelicht. De Franse am-
bassadeur en zijn consul-generaal werden 
ontvangen in de raadzaal van het stadhuis. Na 
een korte verwelkoming door burgemeester en 
schepenen vertrok het gezelschap naar Rams-
kapelle. Als herdenking van de ‘Slag bij Rams-
kapelle’ werd beslist om ter hoogte van de 
molen een monument te bouwen. Een tweede 
monument, een obelisk, krijgt een plaats op het 
plein vlak voor café ‘De Ganzepoot’ in Nieuw-
poort-Stad.

Het monument wordt gebouwd als blijk van dank aan de Franse soldaten en de Zouaven. 
Deze militairen uit Noord-Afrika verdedigden lange tijd de sluizen in Nieuwpoort. Het 
gehele monument wordt opgetrokken in oude Nieuwpoortse bakstenen die dateren uit 
de Eerste Wereldoorlog. Deze bakstenen zijn afkomstig van de afgebroken woning van 
notaris Swennen. In de obelisk komt een urne met aarde uit Senegal, Marokko, Alge-
rije, Tunesië, Frankrijk en België. De aarde wordt symbolisch ‘Terre d’ Amis’ genoemd. 
Opmerkelijk is dat de urne voor iedere bezoeker zichtbaar zal blijven. Een glazen plaat 
met daarin ‘Terre d’Amis’ gegraveerd, zal de aarde beschermen. Dit uniek monument 
wordt gemaakt door leerlingen van de afdeling ‘bouw’ van het Gemeenschapsonderwijs 
Nieuwpoort. Begin september 2014 starten de werken en tegen Pasen volgend jaar zal 
het monument te bezichtigen zijn. Op zondag 2 augustus 2015 wordt de urne bijgezet en 
verzegeld. De Franse ambassadeur was na zijn bezoek bijzonder enthousiast over deze 
plannen en wil verder met Nieuwpoort samenwerken in het kader van de verschillende 
herdenkingen.

In het cultuurcentrum de City 
werd op 15 februari ll. de dicht-
bundel “Nieuwpoortse verder-
gezichten in gedichten” voor-
gesteld. Deze dichtbundel werd 
geschreven door Nieuwpoorte-
naar Rudi Siffer en is zijn vierde 
dichtbundel bestaande uit 75 ge-
dichten die telkens geïllustreerd 
zijn met een foto. Rudi is geen 
onbekende in Nieuwpoort. Hij 
was jarenlang leerkracht Engels, 
wiskunde en biologie in het Sint-
Bernarduscollege.

Nieuwe dichtbundel 
‘Nieuwpoortse 
verdergezichten
in gedichten’ 
van Rudi Siffer
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Huldiging 
sportlaureaten
Dit jaar werden opnieuw enkele sporters bekroond voor 
de uitmuntende prestaties die ze het afgelopen seizoen 
leverden. Voor de “Trofee voor Sportjongere” werden 
er zes laureaten genomineerd. De kanshebbers waren 
Kato Desaer, Pauwel Dewulf, Thibo Vermeersch, Shandy 
Zoete, Virginie Vergauwe en Justine Bulcke. De winnaar 
van de trofee is Pauwel Dewulf. Hij is lid van tennisclub 
KTC Issera Nieuwpoort. In 2013 won Pauwel maar liefst 
72 van de 92 gespeelde wedstrijden.
De kandidaten voor de “Trofee voor Sportverdienste” 
waren Gino Coulier en alle trainers van KSV Nieuwpoort. 
Het was Gino Coulier die de trofee mee naar huis mocht 
nemen. In 1981, op zestienjarige leeftijd, werd Gino lid 
van voetbalclub SK Trianon. Ondertussen speelde hij al 
meer dan 1000 wedstrijden. Tijdens het begin van zijn 
carrière was hij voorspeler, maar hij verhuisde vlug naar 
de plaats van “libero”. Gino scoorde in totaal 18 doel-
punten. Naast speler is Gino sinds 1988 secretaris van 
de voetbalclub.
De winnaar van de laatste trofee, de “Trofee voor Sport-
prestatie” is Manon Claessens. Manon werd verkozen 

boven voetbalploeg KSVN-reserven. Ze is lid bij de Nieuwpoortse Wapensport-
kring. Opmerkelijk is dat Manon ook in 2009 laureaat voor de “Trofee voor 
Sportjongere” was. In 2013 nam Manon deel aan de Europese kampioenschap-
pen in Odene en ze won goud in een wedstrijd in Frankrijk. De belangrijkste 
prestatie in 2013 was het behalen van de Belgische titel te Saint-Vith. 

50-jarig bestaan 
kaartersclub ‘Met de 
muil’
Kaartersclub ‘Met de muil’ uit Rams-
kapelle viert dit jaar zijn vijftigjarig 
bestaan en dat werd op zondag 30 
maart gevierd in de raadzaal van het 
stadhuis. De voorzitter Frank Duron 
en leden van de club werden feeste-
lijk ontvangen. Al sedert 1964 gaat 
het kaartseizoen van ‘Met de muil’ de 
eerste zaterdag van september van 
start. Tussen begin september en eind 
maart komen de leden gedurende 
10 zaterdagen samen in dorpshuis 
‘d’oude schole’ om er te ‘manillen’.

Succesvolle AED vorming
De Rode Kruis-afdeling Nieuwpoort organiseerde in samenwerking met 
de sportdienst 2 vormingen “AED” voor erkende sportclubs aangesloten 
bij de sportraad.
15 clubleden namen deel aan de eerste vorming van 16 december 2013. 
De vorming van 16 maart 2014 telde 13 deelnemers. 
Na afloop kregen de deelnemers een attest en een boekje met CD.
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Ondertekening CVBA 
Verening Vlaamse 
Visveilingen
Op 18 maart ll. werd de CVBA Vereniging Vlaam-
se Visveilingen ondertekend in de raadzaal van 
het stadhuis. Deze samenwerking moet innova-
tieve ontwikkelingen binnen de sector bevorde-
ren en ondersteunen. De aandeelhouders zijn 
N.V. Vlaamse Visveiling, de stad Nieuwpoort en 
European Food Centre. Het eerste project is al 
meteen iets bijzonder. De vennootschap kocht 
namelijk traceerbare viskisten aan. Het doel 
hiervan is om de vis te traceren van het ogen-
blik dat hij wordt gevangen tot hij uiteindelijk op 
ons bord terechtkomt.

Ere-schepenen Richard Bendels en Antoon Van Hooreweghe
Het stadsbestuur verleende op zaterdag 15 maart ll. de titel van ere-schepen aan Richard Bendels en Antoon Van Hooreweghe. Beiden 
kunnen tevreden terugblikken op een lange en succesvolle politieke carrière in Nieuwpoort. Richard Bendels (sp.a) kreeg zijn sociaal en-
gagement en politieke interesse van zijn familie mee. Gedurende 42 jaar was Richard Bendels politiek actief in Nieuwpoort en is hierdoor 
één van de meest bekende politici van onze stad. Zijn carrière ging van start in 1970 waar hij als lid van de toenmalige BSP verkozen werd 
tot voorzitter van de Commissie voor Openbare Onderstand. In 1971 was hij raadslid en in 1977 werd hij verkozen tot schepen. Dit politiek 
mandaat bleef hij uitoefenen tot 5 januari 1989. Als schepen was hij bevoegd voor landbouw, visserij, haven, bejaardenzorg, gehandicapten-
raad, wijkraden en buurtwerk, derde leeftijd, gezins- en bejaardenraad. Na zijn periode als schepen was hij raadslid en OCMW-voorzitter 
tot het jaar 1995. Vanaf 1995 tot na de gemeen-
teraadsverkiezingen van 2012 was hij actief in 
de OCMW-raad. Richard Bendels zetelde van 
1971 tot 2013 onafgebroken in de gemeente- en 
OCMW-raad.
De tweede ere-schepen, Antoon Van Hoore-
weghe (CD&V) begon in 1994 als schepen 
aan zijn politieke loopbaan. Tot 1997 was hij 
bevoegd voor cultuur, toerisme, jumelages, 
visserij, seniorenbeleid, jachthaven en patri-
moniumbeheer. Na zijn schepenambt zetelde 
hij tot december 2006 in de gemeenteraad als 
raadslid. Tijdens de laatste jaren van zijn po-
litieke carrière was Antoon Van Hooreweghe 
OCMW-raadslid. Hij nam ook het initiatief om 
een seniorenvereniging in Nieuwpoort-Bad op 
te richten.

Junior journalist-
schrijfwedstrijd 
Davidsfonds
De Nieuwpoortse afdeling van het Davids-
fonds organiseerde een Junior Journalist-
schrijfwedstrijd met als thema ‘Oorlog 
en Vrede’. Aan deze wedstrijd verspreid 
over drie leeftijdsreeksen namen vijftien 
finalisten van de diverse schoolgemeen-
schappen uit Nieuwpoort deel.



BEVOLKING & BURGERLIJKE STAND
Verkiezingen
De Europese, federale en regionale 
verkiezingen vinden plaats op 25 mei 2014.

Hieronder geven we enkele belangrijke 
boodschappen mee aangaande de
verkiezingen.

BIJ VOLMACHT STEMMEN
In België geldt de stemplicht. Het is echter 
mogelijk dat u zich, om uiteenlopende re-
denen, op de dag van de verkiezingen niet 
naar het stembureau kan begeven om uw 
stem uit te brengen. In dat geval kan u toch 
stemmen door een volmacht te geven aan 
een andere kiezer.

In welke gevallen?
1. wegens ziekte of gebrekkigheid.
 Deze onbekwaamheid wordt aangetoond  
 door een medisch attest.
2. om beroeps- of dienstredenen:
 Deze onmogelijkheid wordt aangetoond 
 door een attest dat afgegeven wordt door  
 uw werkgever. 
3. om studieredenen.
 Deze onmogelijkheid wordt aangetoond 
 door een attest van de instelling waar u 
 les volgt.
4. omwille van een verblijf in het
 buitenland wegens vakantie.
 Deze onmogelijkheid wordt vastgesteld 
 door de burgemeester van uw woonplaats 
 (of zijn afgevaardigde), na overlegging van 
 de nodige bewijsstukken, of, indien u een 
 dergelijk bewijsstuk niet kan overleggen, 
 op basis van een verklaring op eer bij de 
 burgemeester.
5. Omwille van de uitoefening van het 
 beroep van schipper, marktkramer of 
 kermisreiziger, een toestand van
 vrijheidsbeneming of omwille van
 zijn geloofsovertuiging.

Wie kan men aanwijzen?
U kan uw volmacht aan elke andere kiezer 
geven. Een kiezer mag slechts één vol-
macht hebben. Deze kiezer zal wel moeten 
gaan stemmen in het stembureau waar 
u als volmachtgever normaal gezien had 
moeten stemmen.
Een Belgische kiezer kan enkel een andere 
Belgische kiezer en geen onderdaan van een 
andere lidstaat van de Europese Unie aan-
duiden als gevolmachtigde, aangezien deze 
niet voor de verkiezing van de Kamer en van 
het Gewest-/Gemeenschapsparlement mag 
kiezen. (Een kiezer die onderdaan is van een 
andere lidstaat van de Europese Unie mag 
daarentegen wel een Belgische kiezer aan-
duiden als gevolmachtigde.)

HOE STEM IK GELDIG?
Om geldig te stemmen mag u per verkie-
zing slechts stemmen uitbrengen binnen 
één lijst.

Dit kan:
• Door uw stem uit te brengen in het vakje  
 bovenaan een lijst (lijststem)
• Door uw stem uit te brengen in het vakje  
 naast de naam van één of meerdere
 kandidaten (naamstem)

Indien u tegelijkertijd een lijststem èn één of 
meerdere naamstemmen binnen deze lijst 
uitbrengt, dan wordt met de lijststem geen 
rekening gehouden.

Brengt u stemmen (lijst- of naamstemmen) 
uit op verschillende lijsten, dan zal uw stem 
als ongeldig worden beschouwd en niet 
worden meegeteld.

 

Wat moet u als volmachtgever doen?
Als volmachtgever moet u vooreerst het vol-
machtformulier invullen.
Het volmachtformulier vindt u op de site 
www.verkiezingen.fgov.be of kan u gratis 
verkrijgen bij uw gemeentehuis.  Het for-
mulier is eenvoudig in te vullen en er dient 
alleen een attest te worden toegevoegd.
In alle gevallen kan u deze volmacht geven 
tot op de dag van de verkiezingen. Enkel 
in het geval u op vakantie vertrekt, moet u 
deze volmacht minstens 1 dag op voorhand 
geven. 

Wat moet de volmachtdrager doen?
De volmachtdrager moet voor u gaan stem-
men in het stembureau van de volmachtge-
ver. Om de volmacht te kunnen gebruiken 
moet hij volgende documenten bij zich heb-
ben :
> het ingevuld en ondertekend
  volmachtformulier;
>het bijbehorend attest;
> zijn eigen oproepingsbrief;
> en zijn eigen identiteitskaart.

Het kan nuttig zijn voor de volmachtdrager 
dat hij ook beschikt over uw oproep om te 
weten naar welk stembureau hij moet gaan.

GELDIG stemmen = steeds BINNEN DEZELFDE PARTIJ blijven ! 

1. Je stemt voor een partij 
 
 
    = bolletje onder de partijnaam rood 
 

2. Je stemt voor één of meer kandidaten/opvolgers 
van een partij 

 
    = 1 bolletje rood naast de naam van een  
       kandidaat/opvolger  
    = meerdere bolletjes rood naast namen van  
       kandidaten/opvolgers 

3. Je stemt voor een partij EN voor één of meer  
    kandidaten/opvolgers van die partij 
 
    = bolletje onder de partijnaam rood EN één of  
        meerdere bolletjes rood naast namen van  
        kandidaten/opvolgers 
         Let wel : de stem voor de partij telt dan niet meer. Enkel de stemmen voor één of     

         meer kandidaten en/of opvolgers tellen. 

Wat NIET kan : 
 
  = stemmen voor verschillende partijen  
  = stemmen voor één of meer kandidaten  
     en/of opvolgers van verschillende partijen    
 

= ONGELDIGE STEM 
 

GELDIGE STEM GELDIGE STEM 

ONGELDIGE STEM 
 
 
Informatie van de Federale Overheidsdienst 
Binnenlandse Zaken: 
 
www.verkiezingen.fgov.be  
 
 

Verantwoordelijke uitgever : L. VANNESTE, Directeur-generaal—FOD Binnenlandse Zaken, Park Atrium—Koloniënstraat 11     1000 Brussel 

GELDIGE STEM 

  Raadpleeg de website ‘Verkiezingen’ van de FOD Binnenlandse Zaken: 
www.verkiezingen.fgov.be of contacteer hun Callcenter T 02 518 21 16
callcenter.rrn@rrn.fgov.be.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Algemene Directie Instellingenen Bevolking / Dienst Verkiezingen
Park Atrium – Koloniënstraat 11
1000 BRUSSEL



Administratief medewerker 
(C1-C3) toerisme
voltijds - contractueel 
onbepaalde duur

Functie-inhoud
Onder leiding van het diensthoofd in-
staan voor het uitvoeren van alle admini-
stratieve taken verbonden aan de dienst 
toerisme. De administratief medewerker 
ondersteunt het diensthoofd bij de com-
municatie en  organisatie van toeristi-
sche activiteiten.

Voor de toelating tot de betrekking van 
administratief medewerker toerisme 
gelden volgende voorwaarden:
1. In het bezit zijn van een geldig rijbewijs B;
2. Een gedrag hebben dat in overeen-
 stemming is met de eisen van de 
 beoogde betrekking;
3. De burgerlijke en politieke rechten 
 genieten;
4. Medisch geschikt zijn;
5. Voldoen aan de vereiste over de
 taalkennis opgelegd door de wetten 
 op het gebruik der talen in bestuurs-
 zaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
6. Slagen voor een selectieprocedure;
7. In het bezit zijn van een diploma
 secundair onderwijs.

Het stadsbestuur van Nieuwpoort gaat over tot de aanleg van een werfreserve van 2 jaar voor volgende functies:

Functie-inhoud
Op basis van het bovenvermeld vakgebied, onder leiding van de rechtstreeks verantwoor-
delijke, instaan voor alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de instandhouding 
van het gemeentelijk patrimonium en voor de materiële ondersteuning van de gemeen-
telijke organisatie.

Voor de toelating tot de betrekkingen van technisch assistent en arbeider gelden vol-
gende voorwaarden:
1. In het bezit zijn van een geldig rijbewijs B;
2. Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde 
 betrekking;
3. De burgerlijke en politieke rechten genieten;
4. Medisch geschikt zijn;
5. Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het  gebruik  
 der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
6. Slagen voor een selectieprocedure.

KANDIDATUURSTELLING
De kandidaturen kunnen tot en met uiterlijk 30 mei  2014 per aangetekende zending 
(poststempel geldt als bewijs) of tegen ontvangstbewijs bezorgd worden op volgend 
adres: Stadsbestuur Nieuwpoort, t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, 
Marktplein 7 te 8620 Nieuwpoort. Kandidaturen, met vermelding van de desbetreffende 
functie, dienen vergezeld te worden van een motivatiebrief, een uittreksel uit het strafre-
gister (model I), een bewijs dat  wordt voldaan aan de taalwetgeving  (indien van toepas-
sing), een kopie van het rijbewijs B, een diploma secundair onderwijs (indien gevraagd) 
en een curriculum vitae.

Technisch assistent (D1-D3) schilder
voltijds - contractueel onbepaalde duur in  gescodienstverband

Arbeider (E1-E3) lader huisvuilwagen
voltijds - contractueel onbepaalde duur in gescodienstverband

GEMEENTERAAD VACATURES

Technisch assistent (D1-D3) groendienst
voltijds - contractueel onbepaalde duur in gescodienstverband

Technisch assistent  (D1-D3) metser
voltijds - contractueel onbepaalde duur in gescodienstverband

INFO
De volledige functiebeschrijvingen kan U terugvinden op de website
van de stad Nieuwpoort: www.nieuwpoort.be
Verdere informatie over de uit te oefenen functie en de aanwervingsvoorwaarden 
kan bekomen worden op de personeelsdienst op volgend adres: Personeelsdienst,
Willem De Roolaan 90, 8620 Nieuwpoort, 058/22.44.65,
personeelsdienst@nieuwpoort.be.
 



Uit de gemeenteraad 
van 27 februari 2014

Oprichting Coöperatieve Vennootschap 
met Beperkte Aansprakelijkheid 
Vereniging Vlaamse Visveilingen
goedkeuring ontwerpstatuten

De raad besliste om een publiek-private 
samenwerking met de nv Vlaamse Visvei-
ling aan te gaan onder de vorm van een 
CVBA. De vennootschap heeft tot doel de 
visserij te ondersteunen, de duurzame 
visserij te bevorderen, de commercialisa-
tie en de exploitatie van de visveilingen te 
coördineren en de samenwerking tussen 
alle marktactoren te bevorderen. 
Schepen Kris Vandecasteele zetelt  als be-
stuurder namens de stad Nieuwpoort in de 
raad van bestuur van de CVBA VVV.

Bouwen bezoekerscentrum Westfront 
Nieuwpoort – Lot interieurelementen 
en meubelen – definitief ontwerp

De raad keurde het definitief ontwerp 
goed van het lot interieurelementen en 
meubelen voor het bezoekerscentrum 
‘Westfront Nieuwpoort’ opgemaakt door 
de t.v. Antwerps Architecten Atelier bvba 
-   Architectenbureau Rob Geys bvba. Ra-
ming kostprijs: e 533.852,61 incl. BTW. 
De opdracht wordt gegund bij middel van 
een open offerteaanvraag.

Reiniging en restauratie 
van drie oorlogsgedenktekens

De raad keurde het bestek goed inzake de 
reiniging en restauratie van het IJzerge-
denkteken, het gedenkteken Leopold Cal-
berg en het gedenkteken van de Nieuw-
poortse oorlogsslachtoffers. Raming 
kostprijs: e 25.000.

Er was geen gemeenteraad 
in de maand maart.

IN BEELD

GEMEENTERAAD

Briljanten jubileum
Maria Moerman en Maurice Terwe vierden dit jaar hun briljanten jubileum. Het koppel leerde elkaar kennen op een bal tijdens “Godelieve-
kermesse” in Gistel en stapte op 26 februari 1949 in het huwelijk. Het gezin van Maria en Maurice breidde uit met de komst van zoon Robert 
en dochter Jeanine. Het gezin woonde 40 jaar in Zevekote waar Maria als schoonmaakster werkte. Maurice begon eerst als landbouwhulp, 
maar vond begin jaren ’60 werk in de bouwsector. In zijn vrije tijd speelde Maurice klaroen en “grosse caisse” in de muziekgroep van de 
Germinal. Hij was ook lange tijd lid van de fanfare ‘de Meiblomme’. Het briljanten koppel heeft twee kleinzonen en drie achterkleinzonen 
waar ze heel fier op zijn. Maria en Maurice verblijven in het woonzorgcentrum Ten Anker.



GEMEENTERAAD VRIJE TIJD

Sportkampen 
juli-augustus
Roefelsportkamp – VOLZET
• 7 juli – 11 juli 2014
• 4 augustus – 8 augustus 2014
 Telkens van 9 u. tot 16 u.
• 1ste – 2de – 3de leerjaar
• Sportzaal en sportpark
• Kostprijs: e 60 voor Nieuwpoortenaren 
 en e 70 voor niet-Nieuwpoortenaren
• Activiteiten: zwemmen, strandnamiddag,  
 minigolf, hockey,basketbal, zwemmen,  
 tennis, piratenpotpourri,…

Adventuresportkamp – VOLZET
• 14 juli – 18 juli 2014
• 11 augustus – 15 augustus 2014
 Telkens van 9 u. – 16 u.
• 12-plussers
• Sportzaal en stedelijk zwembad
• Kostprijs: e 90 voor Nieuwpoortenaren 
 en e 100 voor niet-Nieuwpoortenaren
• Activiteiten: vlottenbouw, marinierspiste  
 paintball,…

Zomerfunkamp
• 21 juli – 25 juli 2014
• 11 augustus – 15 augustus 2014
 Telkens van 9 u. – 16 u.
• 4de – 5de – 6de leerjaar
• Sportzaal, sportstrand en badinstallatie
 afspraak in de sportzaal op dinsdag en  
 donderdag!
• Kostprijs: e 60 voor Nieuwpoortenaren 
 en e 70 voor niet-Nieuwpoortenaren
• Activiteiten: strandspelletjes, zwemmen  
 in Sunparks, duinoriëntatie,…
 Slecht weer: sportzaal of stedelijk
 zwembad.Voorwaarden sportkampen

- Min. 10 deelnemers en max. 20deelnemers per kamp.
- Zwemgerief altijd meebrengen: per sportkamp wordt er twee   
 keer gezwommen in het stedelijk zwembad.
- Verzekering is begrepen in de prijs.
- Afspraak aan de sportzaal voor de aanvang van de sportkampen 
 en het einde van de sportkampen, behalve voor het zomerfun-
 kamp: Zeedijk t.h.v. de badinstallatie.
- Altijd 10 minuten voor tijd aanwezig zijn en op tijd de kinderen   
 terug afhalen.
- De sportdienst is niet verantwoordelijk voor ongevallen buiten 
 de uren van het sportkamp.
- Gediplomeerde lesgevers geven instructie tijdens de
 sportkampen.
- Sportieve kledij is vereist. Zwarte zolen zijn niet toegelaten
 in de sportzaal.

De sportkampen staan in het teken van ge-
zondheid. Elke dinsdag krijgen de deelne-
mers fruit aangeboden door het stadsbestuur 
van Nieuwpoort. Het initiatief gaat uit van het 
Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VI-
GeZ). Dit initiatief heeft tot doel om de inwoners van Nieuwpoort 
aan te sporen evenwichtig te eten en voldoende te bewegen. Het 
aanleren van deze gezonde reflexen begint uiteraard bij de kinderen.

Info en inschrijvingen: 
sportdienst, Dudenhofenlaan 2b, 
van 8 u. – 12 u. – T 058 23 75 40.

 

SPORT EN RECREATIE



Atletiek

Wedstrijden
• Zaterdag 17 mei om 14 u.: 
 leeuwtjescriterium - lentejeugdmeerkamp
• Zondag 8 juni om 14 u.: 
 BVV Mas Heren en Dames afdeling 1

Atletiek- en sportkampen
• 7 juli – 11 juli van 9 u. – 16 u.
• 4 augustus – 8 augustus van 9 u. – 16 u.
• Opvang vanaf 8 u. en tot 17 u.
• Leeftijd: 7 – 12 jaar
• Kostprijs: e 75

  Info en inschrijvingen: eddy.louwie@telenet.be

Stappentellers

Eenvoudig, makkelijk en motiverend! De stappenteller geeft 
je richtlijnen en feedback.

Pas toch op je tellen. Verkies een betrouwbare stappenteller 
boven diegene die je als goedkoop gadget vindt bij ontbijtgra-
nen of een ander product (bv. tijdschrift). Maak gebruik van het 
10.000 stappen pakket dat naast een stappenteller, ook een 
handleiding en dagboekje bevat. De betrouwbare stappenteller 
die we aanbevelen is de Omron Walking Style One (HJ-152). 
Maak met je nieuwe stappenteller gebruik van een opbouw-
schema. Meet je stappen, bepaal je basisniveau en vervolgens 
je stappendoel. Stel wekelijks realistische doelstellingen op en 
hou vol. Je zult een grotere dosis levensenergie ervaren eens je 
dichter en dichter bij de magische “10.000 stappen” komt.

Let wel, elke extra stap die je zet, is belangrijker dan het per se 
willen halen van 10.000 stappen!

Op de sportdienst van Nieuwpoort kan je zo’n stappenteller 
aankopen. 

• Kostprijs: e 16. Zolang de voorraad strekt!

VRIJE TIJD

West-Vlaamse Seniorendag

Donderdag 15 mei 2014 in Meulebeke
De nieuwe naam ‘West-Vlaanderen blijft bewegen’ verwijst 
naar het feit dat de 50-plusser al veel beweegt, maar gesti-
muleerd moet worden om te blijven bewegen. 

Op ‘West-Vlaanderen blijft bewegen’ wordt de streek waar de 
sportdag plaatsvindt extra in de kijker geplaatst door de or-
ganisatie van enkele thematische wandel- en fietstochten die 
specifiek zijn voor de streek.

Naast fietsen, wandelen en petanque spelen kunnen de deel-
nemers ook terecht in het sportcentrum met sportcarrousel 
waar een ruim aanbod van activiteiten wacht.

• Kostprijs: e 6 per persoon.
 Busrit heen en terug vanuit Nieuwpoort: € 9,50 per per-
soon.

• Opstapplaatsen:
 11.30 u.: Sint-Bernarduskerk Nieuwpoort-Bad, kant Frans-
laan
 11.35 u.: lagere school ‘De Vierboete’ Nieuwpoort-Bad, 
Franslaan 32
 11.45 u.: parking sportpark, Dudenhofenlaan 2b
 11.55 u.: Marktplein Nieuwpoort-Stad
 12 u.: begin Toevluchtweg, Sint-Joris
 12.05 u.: Dorpsplein Ramskapelle

  Info en inschrijvingen: 
        sportdienst, Dudenhofenlaan 2b – T 058 23 75 40.

Opgepast: slechts 30 beschikbare plaatsen. 
 Betaald = ingeschreven!



De “Sportlaureaten 2013” zijn:

Trofee voor Sportverdienste
Gino Coulier (voetbal, SK Trianon)

Gino is al sinds 1981 lid van voetbalclub SK Tri-
anon. Hij was toen nog maar 16 jaar. Hij heeft al 
meer dan 1000 wedstrijden gespeeld. Gino begon 
zijn carrière als voorspeler maar verhuisde vlug 
naar de plaats van “libero”. In totaal scoorde hij 18 
doelpunten. Sinds 1988 is hij secretaris van deze 
voetbalclub.

Trofee voor Sportjongere
Pauwel Dewulf (tennis, KTC Issera)

Pauwel is lid van de tennisclub KTC Issera Nieuw-
poort. In 2013 won hij maar liefst 72 van de 92 ge-
speelde wedstrijden:
Tijdens de Interclub won hij 5 van de 6 wedstrijden. 
In de reguliere competitie, jongensreeks 12/3 be-
reikte hij 1x de halve finale, was hij 1x verliezend 
finalist maar won 11 tornooien. Ook in de reguliere 
competitie, maar dan in de hogere  reeks 12/2 , 
behaalde Pauwel 4 keer  de kwartfinale, 3 keer de 
halve finale, was 3 keer  verliezend finalist en won 
hij 1 tornooi. Nogmaals in de reguliere competitie, 
ditmaal in de reeks 14/3 (= leeftijdscategorie hoger) 
bereikte hij 1 keer de kwartfinale, 1 keer de halve 
finale en werd 2 keer verliezend finalist.

Trofee voor Sportprestatie
Manon Claessens (luchtgeweerschieten, Nieuw-
poortse Wapensportkring)

Manon is aangesloten bij de Nieuwpoortse Wapen-
sportkring (NWS).
Haar hoogtepunten in 2013: deelname Europese 
kampioenschappen in Odense. Ze won goud in een 
wedstrijd te Frankrijk en behaalde brons in Cigog-
ne. Voor de eerste maal mocht Manon deelnemen 
aan de World Cup te Granada. De belangrijkste 
prestatie voor haar in 2013 was het behalen van de 
Belgische titel te Saint-Vith. Haar grote droom is te 
kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen in 
Rio de Janeiro, Brazilië, in 2016.

GEMEENTERAAD VRIJE TIJD

Sportlaureaten 2013

Op zondag 23 februari 2014 reikte de sportraad de jaarlijkse sporttrofeeën uit.

Kandidaturen voor de 
‘sportlaureaten 2014’ moe-
ten uiterlijk op 15 decem-
ber 2014 bij de sportdienst 
ingediend worden.  De 
prijsuitreiking grijpt plaats 
op zondag 22 februari 2015.



VRIJE TIJD

ZWEMBAD

Plons- en spelkamp

28 juli – 1 augustus 2014  &  18 augustus – 22 augustus 2014
Telkens van 8.30 u. – 12 u. 

Anderhalf uur in het zwembad en anderhalf uur 
in de sportzaal of buiten bij mooi weer.

• Voor kinderen van het 3de kleuter en het 1ste leerjaar
• Kostprijs: e 40 voor Nieuwpoortenaren en e 45 
 voor niet-Nieuwpoortenaren
• Voorwaarde: geen 25m kunnen zwemmen

Mogelijkheid om in de namiddag naar de speelpleinwerking 
te gaan (vooraf inschrijven).

  Info en inschrijvingen: 
     kassa stedelijk zwembad of zwembad@nieuwpoort.be.

Moutainbike-
toertocht 2014

Ook de 5de editie van de duin-strand-polder toertocht kende een groot suc-
ces. Ongeveer 600 deelnemers trotseerden het slechte weer. De jeugd en de 
beginnende mountainbikers konden zich uitleven op een kleiner parcours en 
de handbikers konden terecht op een parcours van 25 km. Verder waren er 
3 tochten voorzien: 27 km, 37 km en 49 km. Onderweg stonden enkele be-
voorradingsposten opgesteld. Na afloop kregen alle deelnemers in ruil voor 
hun polsbandje een leuk aandenken. Ze konden achteraf nog nagenieten in 
het jeugdcentrum waar foto’s werden getoond op groot scherm die tijdens de 
tochten werden genomen. De bar werd uitgebaat door de Koninklijke Vrolijke 
Wielrijdersclub.

Volgende editie 
duin-strand-polder toertocht

 zondag 8 februari 2015!



GEMEENTERAAD VRIJE TIJD

Openingsuren mei

• Donderdag 1 mei: Dag van de arbeid
 9 u. – 17 u.
• Donderdag 29 mei: Hemelvaart  
 9 u. – 17 u.

Jaarlijse sluiting

Het zwembad en de sportzaal zijn gesloten 
van maandag 9 juni t.e.m. vrijdag 20 juni 
wegens jaarlijkse onderhoudswerken.

Bijscholing Hoger Redder

Op vrijdag 9 mei is het zwembad 
uitzonderlijk gesloten om 18 u. 
wegens bijscholing ‘Hoger Redder’.

Cursus Jeugdredder

Deze cursus is een voorbereiding op het 
behalen van het brevet ‘Hoger Redder’ of 
‘Redder aan Zee’. De cursus vindt telkens 
op zaterdag plaats van 8 u. tot 10 u. De 
start is voorzien op 10 mei.

• Data: 10 – 17 – 24 – 31 mei en 7 juni 2014
• Kostprijs: e 25
• Voor jongeren van 13 tot 17 jaar
 die vlot 200m kunnen zwemmen.

Sportpassen-
seizoen
voorjaar 2014

Eind mei is het sportpassen-
seizoen weer afgelopen. 
We kijken terug op een 
geslaagd seizoen en 
bedanken alle deelnemers. 

Op 22 september start het 
sportpassenseizoen najaar 2014. 

Het programma volgt.

ZWEMBAD

Aquagym voor senioren

Op woensdag 4 juni vindt de laatste les 
Aquagym voor senioren plaats van het  
sportpassenseizoen voorjaar 2014. 
De data voor de lessen tijdens juli en 
augustus worden nog meegedeeld.
 
 

Baantjes 
zwemmen

Wil je aan je conditie werken of 
gewoon 
rustig zwemmen? Iedere don-
derdag zijn er 6 vrije banen 
beschikbaar van 18 u. tot 20 u.

Inhoud cursus:
- Specifieke redderstechnieken kunnen   
aanwenden zoals reddersprong,
 eendenduik, watertrappelen,
 bevrijdingsgrepen, vervoersgrepen,…
- Ademhalingscontrole
- EHBO-technieken leren kennen
 en kunnen toepassen
- Verbeteren van de uithouding
- Redderspop boven water halen 

Inschrijven vóór 5 mei 2014
 met het inschrijvingsformulier 

verkrijgbaar aan de kassa 
van het stedelijk zwembad of 

via www.nieuwpoort.be of 
zwembad@nieuwpoort.be.
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Santé aan zee
Met lentebraderie, kinderanimatie en zeewijding

• Zaterdag 17 mei 2014
Hendrikaplein, Nieuwpoort-Bad van 11 u. – 17 u.
Elle’s Grime: kindergrime en glittertattoo
Clown Tyno: ballonplooien
Reuzengezelschapspelen en volksspelen
Nader te bepalen: fortenbouw

• Zondag 18 mei 2014
Hendrikaplein, Nieuwpoort-Bad van 11 u. – 17 u.
Elle’s Grime: kindergrime en glittertattoo 
Clown Tobi: circusworkshop
Reuzengezelschapsspelen en volksspelen
Nader te bepalen: fortenbouw

Zeedijk t.h.v. de Sint-Bernarduskerk
Zeewijding met muzikaal en poëtisch intermezzo om 
11.15 u. Aansluitend wordt een drankje aangeboden 
door de stad Nieuwpoort. De vzw Promovis zorgt voor 
heerlijk gebakken visjes en deelt deze gratis uit aan de 
kijklustigen!

Uitstap naar Durbuy
In het kader van de jumelage met Durbuy wordt op 13 en 14 september 2014 
een tweedaagse uitstap gepland. Tijdens dit weekend vindt in Durbuy het eve-
nement ‘Fête de la Bière, du pain et du fromage’ plaats. Noteer alvast deze data 
in je agenda! Het volledig programma zal later beschikbaar zijn.

TOERISME

Mijn bibliotheek

Vanaf  eind april kun je via de catalogus 
van de bibliotheek gebruik maken van de 
applicatie ‘Mijn Bibliotheek’. Het is een 
online instrument om jouw activiteiten 
in de bib op een eenvoudige manier te 
beheren. 

Enkele voordelen van Mijn bibliotheek 
op een rijtje:
- online verlengen van ontleende
 materialen 
- online reserveren van materialen
- beheer van de bibliotheekkaarte
  van je gezinsleden op één en 
 dezelfde plek
- beheren van jouw lidmaatschappen
 van verschillende bibliotheken
- een overzicht van je te betalen
 of betaalde bijdragen.

Hou dit aanbod in de gaten, 
binnenkort volgt meer info over 
hoe je aan de slag kan in
 ‘Mijn Bibliotheek’!

Jeugdboekenweek

Jeugdauteur Stefan Boonen kwam 
voor de leerlingen van de tweede 
graad basisonderwijs vertellen over 
zijn boeken in de City. Tijdens de 
Jeugdboekenweek stelden de leer-
lingen van de Westhoekacademie 
hun gevaarlijke monsters tentoon in 
de bibliotheek. Juf Stephanie Nieuw-
laet leidde alles in goede banen.

BIBLIOTHEEK



BIBLIOTHEEK

Geslaagde start cursus bijenteelt

De cursus bijenteelt kende voor de 4de keer  op rij een geslaagde start. Deze 7-delige cursus 
wordt georganiseerd door de kinderboerderij i.s.m. de Imkersbond ‘Sint Ambrosius’ Houtem. 
De 18 toekomstige imkers mochten als eersten de nieuwe bijenhal goedkeuren die op zaterdag 
24 mei feestelijk in gebruik genomen zal worden op de Dag van de Biodiversiteit.

KINDERBOERDERIJ

Nieuwpoortse 
gewrochten

In 1992 overleed 
Roger Pieters. Zijn 
artistieke belang-
stelling ging aan-
vankelijk uit naar 
muziek: hij was 
dirigent en com-
ponist. Vanaf 1958 
publiceerde hij ook 
verhalen, luister-

spelen, toneelstukken en romans. 
Naar aanleiding van de publicatie van 
het boek over het leven van deze veel-
zijdige man laat de “Nieuwpoortse 
Gewrochten” u kennismaken met  Ro-
ger Pieters die ereburger van de stad 
Nieuwpoort was.

De tentoonstelling loopt van 8 mei 
t.e.m. 11 juni a.s. en is gratis te be-
zichtigen tijdens de openingsuren van 
de bibliotheek.

Boekendienst aan huis
Kan je zelf niet meer naar de 
bibliotheek komen, dan komt de 
bibliotheek naar jou!
Wist je dat de bibliotheek een boeken-
dienst aan huis aanbiedt?
De bedoeling is om mensen die min-
der mobiel zijn en niet meer tot in de 
bibliotheek geraken, de kans te geven 
om boeken, tijdschriften of stripverha-
len uit te lenen.
Deze dienst berust volledig op een 
team van vrijwilligers. Had je graag 
gebruik willen maken van deze dienst? 
Of ben je geïnteresseerd om als vrij-
williger dit team te vervoegen? Geef 
ons een seintje op T 058 22 30 40 of via 
bibliotheek@nieuwpoort.be.

Wie? Wat? Waar?
Deze foto werd genomen tijdens een 
herdenkingsplechtigheid aan het Ko-
ning Albert I-monument. Het jaar valt 
moeilijk te achterhalen, maar op de 
mensen kunnen we wel proberen een 
naam te plakken. Wie herken je? Kan je 
wat meer vertellen over deze gebeur-
tenis? De foto is in een groter formaat 
te zien in de bibliotheek. Spring gerust 
eens binnen tijdens de openingsuren.

GEMEENTERAAD VRIJE TIJD



TENTOONSTELLINGEN

26 april – 9 mei
Expo WAK
Tijdens de Week van de Amateurkunsten 
worden lokale creatieve talenten in de kijker 
gezet.
Locatie: Stadshalle, Marktplein.

  www.cultuurnieuwpoort.be
cultuur@nieuwpoort.be – T 058 79 50 00

26 april – 4 mei
Kunst en Vriendschap brengt ‘Bevrijding’
Met schilderijen, keramiek, foto’s, glas-
kunst, bronzen beelden en woordkunst.
Locatie: Stadshalle, Marktplein.

  odk349100@telenet.be.

HERDENKING WOI

3 – 5 mei
MG-Yser Frontline & Ypres Salient Ralley
Autotoer van 80km doorheen de Westhoek 
met start in Nieuwpoort. Enkel toegankelijk 
voor MG wagens.

  www.mgcarclub.be – M 0497 81 14 33

Tot eind 2014
Dieren in de Oorlog
Gezinnen kunnen via een zoektochtbrochu-
re en de infoborden op de kinderboerderij de 
boeiende link ontdekken tussen de boerde-
rijdieren en de oorlog. Dit gebeurt met doe-
opdrachten en leuke verhaaltjes.

Kostprijs: e 1 per zoektochtbrochure, ver-
krijgbaar op de kinderboerderij en bij de 
dienst toerisme, Marktplein 7 en Hendri-
kaplein 11.

  www.nieuwpoort.be
kinderboerderij@nieuwpoort.be
T 058 2369 86

Vrijdag 9 mei - VOLZET
Busuitstap musical 14-18
De stad Nieuwpoort richt een busuitstap in 
naar de unieke musical 14-18 met rijdende 
tribune van Studio 100 in het kader van de 
herdenking van 14-18.

  www.cultuurnieuwpoort.be
cultuur@nieuwpoort.be – T 058 79 50 00

BEGELEIDE WANDELINGEN

Zaterdag 3 mei
Straatje in, straatje uit, le beau monde 
achterna
Een boeiende en ludieke stadswandeling 
doorheen Nieuwpoort-Bad met een apart 
stukje geschiedenis en leuke anekdotes 
over de straatnamen. Afsluiten doen we in 
Charlestonstijl met een zeehapje en een 
biodrankje in Centrum Ysara. Afspraak om 
10 u. op het Hendrikaplein. Vooraf inschrij-
ven: dienst toerisme, Hendrikaplein 11.

Kostprijs: e 3 p.p.

  www.nieuwpoort.be
kinderboerderij@nieuwpoort.be
T 058 23 69 86

Zaterdag 3 mei
Geneeskrachtige kruiden in de duinen
Een natuurgids/herborist neemt je mee 
naar de mooiste plekjes in de Simliduinen. 
Niet toegankelijk voor rolwagens en bug-
gy’s. Afspraak om 14 u. aan de Sint-Bernar-
duskerk, Nieuwpoort-Bad.

  www.nieuwpoort.be
kinderboerderij@nieuwpoort.be
T 058 23 69 86

VARIA 

Zondag 4 mei
Bijeenkomst Postzegelclub 
van de Westhoek
Bespreking nieuws uit de filateliewereld en 
studie van postzegels uit binnen- en buiten-
land. Postzegelveiling onder de aanwezigen. 
Spreekbeurten door filatelisten. Locatie: 
hotel Cosmopolite, Albert I-laan 141.

  em026@skynet.be
T 058 23 37 42 – T 059 43 82 53

10, 17, 24 en 31 mei
Dansavond met DJ
Om 20.30 u. in de tearoom van het vakantie-
centrum ‘Floréal’, Albert I-laan 74. 

  www.florealgroup.be - T 058 22 46 00

14, 15, 16 en 17 mei
Dagtrip met Yzerstar en Paul Bruna
Ontdek de mooiste plekjes tussen Nieuw-
poort en Diksmuide of Veurne.  Inschepen 
om 11 u. Met soep, vol au vent à volonté, 
groentebar en frietjes. Terug in Nieuwpoort 
om 16.30 u.

Kostprijs: e 45 p.p. Vooraf reserveren is ver-
plicht!

  en reservatie: Rederij Seastar
www.seastar.be – M 0496 36 90 74

Tot eind september 2014
Wandelzoektocht
8km lange tocht langs leuke plaatsen in 
Nieuwpoort en een stukje door Oostduin-
kerke. Start aan de dienst voor toerisme, 
Hendrikaplein 11.

  Tafeltennisclub Nieuwpoort
www.ttcn.be

WEEK VAN DE ZEE

Zondag 4 mei
Zeedorp op stelten
Een gevarieerd programma voor gezinnen 
met talrijke activiteiten. Wil je eens een gar-
naal, een krab, een zeevogel, de fee van de 
zee, een echte visser, het oosterstaketsel, 
de schelpen van dichtbij zien? Kom dan ze-
ker eens af. Volle stempelkaart = een leuk 
zee-geschenkje. Locatie: Loodswezenplein, 
Nieuwpoort-Bad van 10 u. – 12.30 u.

  www.nieuwpoort.be
kinderboerderij@nieuwpoort.be
T 058 23 69 86

in Nieuwpoort



Dag van de biodiversiteit

• Datum: 24 mei 2014 van 14 u. tot 16 u.
• Locatie: kinderboerderij ‘De Lenspolder’, 
 Elf Juliwijk
• i.s.m. Velt Westkust Veurne

Programma:
- kruidenverkoop van o.a. Loca Labora
- workshops rond bijen en vlinders in de vlindertuin
- composteren met de compostmeester
- papieren bloemen maken in thema De Groote Oorlog:   papavers, margriet, korenbloem
- schapen scheren
- demonstratie ezeltraining
- muzikale omlijsting ‘Astrid en Sofie’:
 accordeon en trompet
- zoektocht Route ‘14 - ‘18: Dieren in de Oorlog
- infostand over duiven
- infostanden van Organisatie Velt Westkust-Veurne,   Kerkuilenwerkgroep Veurne, Imkerbond
 Sint Ambrosius Houtem en de stad Nieuwpoort.

Op de Dag van de Biodiversiteit kunnen de kinderen helpen met het in elkaar timmeren van de eikelmuiskasten. 
Achteraf kunnen de kinderen hun naam op de eikelmuiskasten plaatsen. Deze kasten blijven op de kinderboerderij staan.

Nieuwe siervogels 
in de volière 

De medewerkers van de kinderboerde-
rij en vooral vrijwilliger Louis zijn zeer  
tevreden met de talrijke schenkingen 
van vogels na de inbraak in de volière 
van enkele maanden terug. Nieuwpoor-
tenaar Koen Theuninck schonk 4 jonge 
zebravinkjes en van het opvangcentrum 
voor Vogels en Wilde Dieren Oostende 
kregen ze maar liefst 30 zebravinkjes! 
De zebravinkjes komen daar terecht 
omdat hun eigenaars niet langer voor 
hen kunnen zorgen wegens verhuis e.a. 
De zebravinkjes hebben het super naar 
hun zin in de volière van de kinderboer-
derij en ze trekken de aandacht van tal-
rijke bezoekers. Ook twee jonge valpar-
kieten namen hun intrek in de volière.

Eind december vorig jaar kreeg de kin-
derboerderij ook bezoek van een koppel 
vossen en verloor daarbij een mooie 
vrouwtjespauw. Dankzij de schenking 
van een nieuwe vrouwtjespauw door Ta-
mara Verleen en Miquel Azar is de pau-
wenhaan Leo terug in hogere sferen! Hij 
heeft nu opnieuw twee vrouwtjes om te 
plezieren: Paulien en Paulette!

Van kip tot ei 
of is het nu van ei tot kip?
In maart kwamen maar liefst 14 klassen naar deze succesvolle workshop. Na een mooi kippen-
verhaal mochten de leerlingen eens een hen, haan en eitjes onder de loep nemen. De leerlin-
gen en de kleuters gingen op zoek naar de verliefde haan Freddy en ze leerden ook het verschil 
kennen tussen een kip en een gans. Natuurlijk mocht een proevertje niet ontbreken, de schar-
releitjes vielen in de smaak. 

GEMEENTERAAD VRIJE TIJD
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Klas uit MPI De Rozenkrans met juf Hilde en juf Annelies op bezoek bij de kippen en de eenden.



Nieuw materiaal 
uitleendienst
Ook dit jaar werd de uitleendienst van de 
jeugddienst opnieuw uitgebreid met:
- 2 draadloze micro’s       - 8 volksspelen
- draadloze geluidset       - spelmateriaal
- 3 lichteffecten

De uitleendienst is er voor alle erkende 
verenigingen, scholen en adviesraden van 
Nieuwpoort. Surf naar www.jeugddienst-
nieuwpoort.be – uitleendienst voor een 
overzicht van alle materialen. Het gebruik 
is gratis, maar er dient wel een waarborg 
van e 50 betaald 
te worden bij af-
haling van het 
materiaal. Mate-
riaal aanvragen 
kan via het onli-
ne aanvraagfor-
mulier of via de 
papieren versie 
die beschikbaar 
is bij de jeugd-
dienst.

   jeugddienst, 
Dudenhofenlaan 2b
     T 058 23 91 26 – jeugd@nieuwpoort.be.

VRIJE TIJD
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Skatepark
Op 13 januari 2014 startten de werken aan het skatepark in de Dudenhofenlaan. Na in-
breng van de jongeren ging de firma Concrete Dreams aan de slag met de bouw van een 
streetpark van 800m² dat wordt afgewerkt in beton. Het skatepark wordt ook uitvoerig 
getest door de ontwerpers, die zelf geboren skaters zijn. De opening is voorzien in de 
maand mei, afhankelijk van de weersinvloeden.

Fiartrade wandelzoektocht
Doe op zondag 4 mei 2014 mee met de wandel-
zoektocht doorheen de mooie straten van Nieuw-
poort. Schrijf je in tussen 9 u. en 10.30 u. in het 
jeugdcentrum. De aankomst is voorzien op de kin-
derboerderij ‘De Lenspolder’. De winnaars worden beloond met een leuke prijs!
• Kostprijs: e 2.

Busreis naar Brussel
Zaterdag 24 mei 2014
Met vertrek op het Marktplein 
om 7.30 u.

Programma:
• 10 u.: begeleid bezoek
 expo Borremans Michael 
 in het Bozar Museum
• 12 u.: lunch op het
 Vossenplein in Le Chaff
• 14 u.: begeleide wandeling in 
 de Marollenwijk met heerlijke 
 degustaties
• 17 u.: vertrek naar 
 Nieuwpoort

Kostprijs: e 55 p.p.

Info en inschrijvingen: 
dienst cultuur
City, Valkestraat 18 
T 058 79 50 00
cultuur@nieuwpoort.be.



Walter Baele
 ‘Het leven zoals het zeker niet is’  -  20 u.
Het theaterseizoen 2013-2014 van Centrum Ysara en de City is 
al weer aan de laatste voorstelling toe. En wat voor één! Voor 
de show van Walter Baele keren we terug naar 12 juli 2011:  Het 
lamme dorpje M. suddert onder een loden zon. Tot de rust bru-
taal wordt verstoord door het alziend oog van Google Street View. 
Postbodes krabbelen recht uit een gracht, een agent duikt op 
in lingerie en de burgemeester maakt een nummertje. De be-
woners van M. gaan vastberaden in het verzet. De beelden van 
Google Street View tonen het leven zoals het in M. zeker niet is!
Tickets: VVK e12,00 – ADD e 14,50 – e 2 korting
-26 en 60+ - 50% korting met jeugdvoordeelpas.
Tickets zijn 
verkrijgbaar bij:
infobalie stadhuis infokantoor Hendrikaplein 
City Valkestraat www.cultuurnieuwpoort.be

Donderdag 15 mei 2014 - Gravity 
Dr. Ryan Stone is een briljant medisch ingenieur die samen met ve-
teraan astronaut Matt Kowalsky op haar eerste ruimtemissie gaat. 
Tijdens een routine controle, slaat het noodlot toe. De shuttle wordt 
vernietigd en Stone en Kowalsky blijven volledig alleen achter. Vast-
gebonden aan niets anders dan elkaar zweven zij verder de ruimte 
in. Door de kille stilte realiseren zij zich dat ze ieder contact met de 
aarde zijn verloren en daarbij 
de enige kans om gered te 
worden. Langzaam slaat de 
angst om in paniek en neemt 
elke hap naar lucht het beetje 
zuurstof weg dat nog over is.
Deze film werd met 7 Oscars 
bekroond, waaronder voor 
beste regisseur.

Donderdag 8 mei 2014 - Het Vonnis
Het leven van Luc Segers loopt op rolletjes. Wanneer het gezin 
na een bedrijfsfeest huiswaarts keert en de auto onderweg even 
stopt om te tanken, slaat het  noodlot toe. Zijn dochter wordt 
doodgeslagen door een overvaller en ook zijn vrouw komt om 
het leven. Luc weet te overleven en de overvaller te achterha-
len. Hij schakelt een dure advocaat in en gaat ervan uit dat het 

recht zal zegevieren. Door 
een procedurefout staat de 
overvaller binnen enkele 
dagen echter alweer op 
straat. Vanaf dat moment 
slaan bij Luc de stoppen 
door. Hij kan er niet mee 
leven dat de rechtsstaat 
hem onrecht heeft aange-
daan en neemt het recht in 
eigen handen.

Try-out theatermonoloog
‘Angelena’ door Mieke Dobbels 
30 april, 1, 2 en 3 mei om 20 u. in de City
Angelena is geïnterneerd. Al 4 jaar zit ze in de gevangenis. Wanneer 
ze vrij komt? Geen f***ing idee. Ze probeert het leven in den bak dra-
gelijk te maken met humor, donkerte, kwetsbaarheid en brutaliteit. 
Een verhaal dat recht naar de ziel gaat, zonder franjes, om te lachen 
en om te bleiten. Om content te zijn dat je straks gewoon terug naar 
je eigen huis mag.

Deze voorstelling is 16+.

Tickets: VVK e 12,50 - e 2 korting -26 en 60+
Tickets verkrijgbaar bij: infobalie stadhuis – infokantoor Hendrikaplein 
City Valkestraat – www.cultuurnieuwpoort.be

GEMEENTERAAD
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VEILIGHEID & PREVENTIE
Internetoplichting?

Wat, welke vormen, 
hoe en wat te doen?
Internet heeft ons leven een stuks simpeler 
gemaakt. We kunnen immers zowat alles 
via onze computer doen, van gesprekken 
voeren tot aankopen doen. Jammer genoeg 
kent het internet ook een donker kantje, 
want via het internet geven we immers 
veel informatie over onszelf vrij. En net dat 
hebben oplichters begrepen… Juist om u 
hiertegen te beschermen, schotelen de PZ 
Westkust en de stad Nieuwpoort u de be-
langrijkste vormen, een aantal tips en tricks 
en de te ondernemen maatregelen tegen 
internetfraude voor.

Wat verstaan we nu juist onder interne-
toplichting? 
Internetoplichting of spam is een vorm van 
bedrog waarbij de dader, het nietsvermoe-
dende slachtoffer geld, waardevolle goede-
ren of gegevens ontfutselt. Via het internet 
kan een dader immers op korte termijn en 
met zeer weinig financiële middelen een 
groot aantal slachtoffers maken. 

Wat zijn de meest voorkomende manieren 
van oplichting via het internet?
Phishing
Bij phishing proberen internetpiraten te 
“hengelen” naar uw vertrouwelijke gege-
vens zoals uw pincode, paswoord en het 

nummer van uw bank- 
of identiteitskaart. 
Eens die gegevens 
bekomen, kunnen ze 
betalingen via uw re-
kening uitvoeren. U 
wordt bijvoorbeeld 

gelokt naar een valse (bank)website waar 
u nietsvermoedend inlogt met uw gegevens 
met alle gevolgen van dien. 

Voorbeeld van phishing: 
U ontvangt een email van één of andere 
bankinstelling. De email meldt dat er een 
veiligheidsprobleem is met uw rekening en 
dat u om uw geld te beschermen via de in de 
mail aangegeven site uw persoonlijke login 
en paswoord moet wijzigen. 
Het kan zijn dat u daarna nog een bedrieg-
lijke telefoon krijgt (vishing), iemand die zich 
voordoet als een medewerker van de bank 
vraagt naar enkele codes om zogezegd de 
update van uw gegevens te bevestigen. 

Hoax (= nepwaarschuwing)
Een hoax is een emailbericht dat zich tracht 
te verspreiden als een kettingbrief. In de 

boodschap wordt u aangespoord om zo-
veel mogelijk mensen te informeren.  Op 
die manier krijgt de oorspronkelijke afzen-
der een hele lijst met adressen die hij kan 

doorverkopen aan 
onbetrouwbare be-
drijven. Deze be-
richten zijn eenvou-
dig te herkennen. 

Voorbeeld van een hoax: 
U wordt gevraagd om een mail door te stu-
ren aan zoveel mogelijk vrienden en ken-
nissen met in kopie het emailadres van de 
oorspronkelijke afzender, zo maakt u kans 
op een geschenk ter waarde van 1000 euro. 

Erfenissen
Men belooft u een rijkelijke commissie op 
een grote erfenis die men wil overmaken. 
Om de erfenis in ontvangst te nemen, moet 
u eerst een som geld overmaken om de 
kosten voor de administratieve handelingen 
te financieren. 

Loterijen, kansspelen
U hebt het grote lot gewonnen, maar moet 
transferkosten betalen om het geld in ont-
vangst te nemen.  Officiële instellingen han-
teren dergelijke praktijken niet; zonder een 
kans op winnen te kopen, kunt u in werke-
lijkheid immers geen prijs winnen.

Exotische investeringen
Via mail worden voorstellen verstuurd met 
het aanbod voor investeringen in de meest 
exotische projecten waarbij u zeer veel 
winst kan boeken. 

Gevoelige snaar bespelen 
Hartverscheurende berichten over een on-
gelukkig bestaan in eigen land, een ernstig 
zieke persoon, … wekken uw medelijden op. 
Er wordt u gevraagd om een gulle bijdrage 
te storten op een onbekend rekeningnum-
mer. 
Iemand zoekt de liefde bij u via het internet 
en vraagt u geld te storten voor nieuwe kle-
ren, een paspoort om naar België te komen, 
…

Preventieve tips om internetoplichting te 
voorkomen: 
Algemeen
- Wees  op uw hoede voor mails met veel 
 schrijffouten.
- Open geen mails van mensen die u niet 
 kent en klik zeker niet op bijlagen in deze 
 mails. Controleer hun naam, telefoon
 nummer en emailadres door ze in te
 geven in een zoekrobot. 
- Banken of overheidsbedrijven zullen u 
 nooit via email om persoonlijke gegevens 
 vragen. Wis meteen alle mails die hierom 
 vragen. Als u echt twijfelt neem dan 
 contact op met de instelling in kwestie.
- Wees alert voor mails die geen boodschap 
 met uw naam in bevatten, maar beginnen 
 met “geachte klant”.
- Vertrouw de zaak niet wanneer u 
 onmiddellijk gehoor moet geven aan de 
 email.
- Stel de spamfilter zodanig in dat
 verdachte mailberichten automatisch 
 worden verwijderd. 
- Als de site waarnaar u wordt verwezen 
 met https:// en de naam van een erken
 de organisatie begint, dan zit u doorgaans 
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 goed. Als de link subtiele verschillen bevat 
 met de originele link (andere schrijfwijze, 
 andere extensie, …), wees dan op uw hoede. 
- Voer regelmatig updates van uw 
 besturingssysteem uit en zorg dat de 
 computer goed beveiligd is met een
 recente virusscanner en een firewall.  
 Zorg ook dat ze up-to-date zijn.
- Maak regelmatig back-ups van progra-
 mma’s en gegevens en bewaar ze 
 veilig.
- Gebruik enkel originele software en werk 
 ze regelmatig bij.
- Betaal  of aanvaard nooit geld via een 
 transfersysteem van het type Western 
 Union of Moneygram, gebruik deze
 systemen enkel als u de persoon in 
 kwestie kent. Deze gulden regel geldt 
 voor alle types van oplichtingen (veiling-
 sites, valse erfenissen, loterijen, …).

Kopen en verkopen op 
veilingsites/zoekertjessites
- Doe enkel aankopen wanneer u voldoende 
 garanties krijgt dat de koper/verkoper het 
 goed meent. Kijk naar de feedback en kijk 
 ook sinds wanneer hij/zij lid is. Hoe langer 
 het lidmaatschap, hoe groter de kans dat 
 het om een eerlijke (ver)koper gaat. 
- Pas op voor te lage prijzen voor dure
 artikelen, de kans is groot dat het te mooi 
 is om waar te zijn.
- Geef nooit voorschotten zonder dat u het 
 product zelf gezien hebt.

- Wacht met het verzenden van uw koop
 waar totdat u zeker bent dat de storting in 
 orde is, vraag om een bewijs van betaling.

Valse loterijen/erfenissen/exotische mails
- Negeer alle berichten die u veel geld
 beloven, u kunt immers nooit winnen van 
 een loterij waaraan u niet hebt deel-
 genomen.
- Hetzelfde geldt voor mails die u beloven 
 dat u een grote erfenis of bedrag krijgt. 
 Mensen komen uitgerekend bij u terecht 
 omdat de spammail naar miljoenen 
 mensen tegelijk werd gestuurd.

Emotiefraude
- Stort uw bijdrage aan goede doelen die u 
 kent. Indien u via mail wordt gecontac-
 teerd door een gekende hulporganisatie, 
 controleer dan de bankgegevens op de 
 website van de hulporganisatie in kwestie.
- Wees alert wanneer een kandidaat-
 partner om geld begint te vragen. 
 Werk met een erkend relatiebureau of 
 controleer de naam van de datingsite 
 en de gegevens van uw kandidaat partner 

 op het internet door ze in te geven in een 
 zoekrobot.
- Contacteer de persoon in kwestie,
 wanneer u een vreemd bericht krijgt van 
 iemand die u persoonlijk kent. Zijn/haar 
 mailaccount werd dan immers vermoed-
 elijk gehackt. 

Wat indien u toch het slachtoffer van ICT-
criminaliteit bent geworden? Of wat indien 
u geconfronteerd werd met criminele acti-
viteiten op het internet? 
- Doe dan zeker aangifte via www.ecops.be. 
 Ecops is een online meldpunt waar u als 
 internetgebruiker misdrijven op of via het 
 internet kan melden. U hoeft zich niet te 
 bekommeren over wie er nu juist bevoegd 
 is. Zij verwijzen u immers door naar de 
 bevoegde instantie. U kunt uw melding
 stap voor stap doen via een online
 meldingsformulier. 
- Pas wel op: Ecops is geen onlinecentrale 
 voor noodoproepen aan de Belgische
 politie, daarvoor kunt u terecht bij de
 politie Westkust. 

  Interesse in nog meer tips en tricks? 
 Surf dan naar:
 economie.fgov.be
 www.eccbelgie.be
 www.consumentenbedrog.be
 www.web4me.be
 www.saferinternet.be

Apothekers
Raadpleeg www.geowacht.be of bel naar 0903 922 48 (€ 1,5 per minuut).

Wachtdienst tandartsen
Tijdens weekends of op wettelijke feestdagen kun je voor noodgevallen een 
tandarts van wacht bereiken op het centraal nummer 0903 399 69 (€ 1,50 per 
minuut).

Wachtdienst kleine huisdieren
Westkust: De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Lombardsijde
1 mei 2014: Dierenarts Etienne Debeerst 058 41 25 80
4 mei 2014: Dierenarts Guy Colson 058 52 06 10
11 mei 2014: Dierenarts Anoa 058 62 67 37
18 mei 2014: Dierenarts Johan Devloo 058 41 49 09
25 mei 2014: Dierenarts Stephanie Maere 0488 25 02 50
29 mei 2014: Dierenarts Etienne Debeerst 058 41 25 80

MEDISCHE WACHTDIENSTEN



Hoe bellen naar noodnummers?
Als je een noodnummer moet bellen, bevind je je meestal in een stressvolle situatie. Toch is het belangrijk dat je precieze 
en juiste informatie kunt meedelen aan de operator en dat je zijn vragen kunt beantwoorden.

Probeer voor je de noodcentrale belt het volgende te weten te komen: de juiste locatie, het soort noodgeval en of er 
gewonden zijn.

Volg deze stappen:

• Vorm het nummer 112 voor de BRANDWEER en AMBULANCE. 
 Vorm het nummer 101 voor dringende POLITIEHULP.
• Wacht rustig op antwoord en blijf ook rustig tijdens het gesprek. Haak niet in!
• Geef het juiste adres waarnaar de hulpdiensten zich moeten begeven (stad, straat, nummer, kruispunt, jaagpad, 

speciale toegang, praatpaal, enz.) en eventueel wat de gemakkelijkste manier is om er te geraken. Als je niet belt vanaf 
de plaats van het incident, vertel dit dan ook aan de operator. Voorkom dat de hulpdiensten nodeloos rondrijden en het 
slachtoffer hierdoor moet wachten op hulp.

• Beschrijf wat er is gebeurd (brand, ongeval, agressie, inbraak, hartaanval, enz.).
• Geef aan of er mensen in gevaar of gewonden zijn en hoeveel.
• Haak niet in vooraleer de operator zegt dat je mag inhaken. De operator is getraind in het stellen van de vragen en alle 

vragen zijn belangrijk om zeer snel de juiste hulp ter plaatse te kunnen sturen.
• Hou ook je telefoonlijn vrij zodat de operator je kan terugbellen als hij meer informatie nodig heeft.
• Als de situatie zou verergeren of verbeteren, bel dan terug naar de noodcentrale om dit mee te delen.

Opgelet!
Bij grootschalige rampen bellen verschillende mensen naar de noodcentrales. In dat geval, zal een operator je enkel 
vragen om bijkomende bruikbare informatie. Als je niet meer informatie hebt, mag je inhaken als de operator je zegt dat 
je mag inhaken. Zo zijn de telefoonlijnen in de noodcentrales sneller terug vrij om andere noodoproepen aan te nemen.
Als je per ongeluk een noodnummer hebt gebeld, hang dan niet op, maar zeg de operator dat alles in orde is. Op die 
manier is de operator er zeker van dat er geen sprake is van een noodgeval.
Er bestaan op vandaag nog 2 noodcentrales!

Vergeet dus niet:
voor dringende medische hulp of bij brand bel je het nummer 112
en voor dringende politiehulp bel je het nummer 101.

Dit is een initiatief van de provinciegouverneur West-Vlaanderen.

geen gezever

ALLEEN NOODOPROEPEN !
112 voor ambulance & brandweer
101 voor politie



Uw advertentie 
hier ?

Nieuwpoort, Uw Stad
7.000 exemplaren

8 edities per jaargang
ook halve jaargang mogelijk

enkel voor Nieuwpoortse 
ondernemingen

Info: dienst communicatie
Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort

T 057 22 24 26 - F 058 22 44 28
communicatieambtenaar@nieuwpoort.be



U kan bij ons terecht voor AL uw verzekeringen.
Wij zijn erkend Brocom Makelaar !

Bundel NU uw brand, auto en familiale verzekering in 1 polis
en ontvang GRATIS een tankkaart ter waarde van 50 euro !

Actie geldig in ons kantoor voor 
nieuwe polissen Elit3 van Fidea, 
tot 30/06/14.


