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VOORWOORD

Beste lezers,

Het voorbije jaar 2014 stond  volledig in het teken van de Groote 
Oorlog. Het was dit jaar  immers honderd jaar geleden dat de 
Eerste Wereldoorlog uitbrak. Nieuwpoort fungeerde als eerste 
stad van het Westelijk Front tussen de Noordzee en Zwitserland en was het beginpunt 
van 40.000 km loopgraven.  Op 28 oktober ll.  ontving Koning Filip tijdens de nationale 
herdenkingsplechtigheid aan het Koning Albert I-monument talrijke buitenlandse 
staatshoofden en regeringsleiders van landen die betrokken waren bij Wereldoorlog I. 
Onder het Koning Albert I-monument werd op 18 oktober ll. het gloednieuwe interac-
tieve bezoekerscentrum ‘Westfront Nieuwpoort’  officieel geopend. In dit bezoekers-
centrum verneemt u alles over de onderwaterzetting van de poldervlakte waardoor 
de Duitse invasie voor Nieuwpoort tot staan werd gebracht. In de eerste maand na de 
opening telde ‘Westfront Nieuwpoort’ meer dan tienduizend bezoekers. De vele bezoe-
kers zijn geboeid door het virtuele IJzerpanorama van Alfred Bastien. 

De nabijgelegen site van het sluizencomplex ‘De Ganzepoot’ was  de locatie waar op 
17 oktober ll. het evenement ‘Lichtfront’ met een indrukwekkend vuurspektakel van 
start ging.

Hiermee werd de toon voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog gezet voor de 
komende vier jaar. We gaan op hetzelfde elan verder in 2015 met initiatieven zoals 
‘ComingWorldRememberMe’ in het Bommenvrij waar beeldjes uit klei gemaakt kun-
nen worden, waarbij elk beeldje symbool staat voor een gesneuvelde op Belgische 
bodem. In 2015 wordt de tijdelijke tentoonstelling ‘Hier begon het Westelijk Front’ in 
het bezoekerscentrum ‘Westfront Nieuwpoort’ vervangen door ‘Les demoiselles de 
Nieuport. Lady Dorothie Feilding en haar fusiliers marins’. Deze tijdelijke tentoonstel-
lingen zijn een uitbreiding van het permanente aanbod.

Namens het stadsbestuur wens ik iedereen een voorspoedig 2015 toe met een goede 
gezondheid en een flinke portie geluk!

Burgemeester, ir. Roland Crabbe

IJS IN DE STAD

Iedereen is uitgenodigd op de nieuwjaarsdrink op vrijdag 2 januari, om 19.30 u. 
op het Marktplein. De winnaars van de kerstkransenwedstrijd worden tijdens de
nieuwjaarsreceptie bekendgemaakt.
Marktplein, tot 3 januari 2015 - De chalets met hapjes en drankjes zijn open t/m 2 januari 2015.
Info: www.nieuwpoort.be 
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Opgelet.  Vanaf 2015 behoren volgende 
straten van zone E  voortaan tot zone C:
Astridpark K., Canadalaan (tussen 
Astridlaan en Spoorwegstraat), Doc-
kaertstraat, Filliaertweg  J., Kerkstraat 
(tussen Astridlaan en Parklaan), Lange-
straat (tussen Astridlaan en Parklaan), 
Leopold II-laan, Oude Veurnevaart Zuid 
(tussen Astridlaan en P. Deswartel-
aan), Parklaan, Pelikaanstraat, Rode 
Kruislaan, Spoorwegstraat, Stations-
laan, Witte Brigadelaan.  In deze straten 
wordt dus vanaf 2015 het huisvuil op 
dinsdag opgehaald i.p.v. op vrijdag.

MILIEU

Compostbakken: onbekend = 
onbemind

Is je tuin meer dan een paar honderd vierkante 
meter groot of is de hoeveelheid afval die je 
regelmatig in je tuin verzamelt te veel voor het 
compostvat, kies dan voor een compostbak. 
Of beter: voor compostbakken. Je kunt deze 
bakken zelf vervaardigen uit plastic elementen, 
uit betonnen platen of uit houten planken.  
Bakken in hout komen het meest voor. Iedere 
doe-het-zelfver kan er gemakkelijk mee 
overweg. De bakken integreren zich goed in de 
tuin, isoleren prima en vaak volstaat wat
recyclagemateriaal om ze te construeren. Het 
grote minpunt van hout is dat het rot.  Om het de 
inwoner van Nieuwpoort gemakkelijker te maken 
verkoopt het stadsbestuur tegenwoordig 
compostbakken in een doe-het-zelfkit.  
Het materiaal bestaat uit gerecycleerd plastiek 
en is duurzaam.  Meer info: vraag naar de 
infobrochure ‘composteren in vaten en bakken’.  
Een compostbak kun je aankopen in het stads-
magazijn (J. Van Clichthovenstraat 42).

Zone C: nieuwe wijken
- Ophaling huisvuil: tweewekelijks
 op dinsdag
-  Ophaling PMD:  5 en 19 januari
 en 2 en 16 februari
-  Ophaling papier en karton: 26 januari
 en 23 februari
-  Ophaling GFT: 12 en 26 januari
 en 9 en 23 februari

Zone D: stadskern
- Ophaling huisvuil: wekelijks op 
 donderdag
-  Ophaling PMD: 5 en 19 januari
 en 2 en 16 februari
-  Ophaling papier en karton: 27 januari
 en 24 februari
-  Ophaling GFT: 5 en 19 januari
 en 2 en 16 februari

Zone E: buitenrand stad, Sint-Joris en 
Ramskapelle
- Ophaling huisvuil: tweewekelijks
 op vrijdag
- Ophaling PMD: 5 en 19 januari
 en 2 en 16 februari
-  Ophaling papier en karton: 27 januari
 en 24 februari
-  Ophaling GFT: 5 en 19 januari
 en 2 en 16 februari

Zone A: Nieuwpoort-Bad
-  Ophaling huisvuil: buiten vakantie-
 periodes twee keer per week op
 maandag en vrijdag. Tijdens vakanties  
 dagelijks, ook op zondag. Op donderdag  
 1 januari is er huisvuilophaling in
 zone A!
-  Ophaling PMD:  5 en 19 januari
 en 2 en 16 februari
-  Ophaling papier en karton:  26 januari 
 en 23 februari
-  Ophaling GFT: 12 en 26 januari en 9
 en 23 februari

Zone B: Simli
- Ophaling huisvuil: tweewekelijks
 op dinsdag
- Ophaling PMD:  5 en 19 januari
 en 2 en 16 februari
-  Ophaling papier en karton: 26 januari
 en 23 februari
-  Ophaling GFT: 12 en 26 januari
 en 9 en 23 februari

Ophaling huisvuil november en december 2014

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

Gebruikte injectienaalden 
en insulinespuiten horen 
niet thuis in de vuilniszak

Insulinespuiten, pennaalden en bloedlancetten zijn KGA (Klein Gevaar-
lijk Afval). Dit betekent dat elke particuliere gebruiker van injectie-
naalden, pennaalden en bloedlancetten, deze afvalstoffen moet 
verwijderen via het containerpark.
De aanwezigheid van gebruikte spuiten en naalden in huisvuil en PMD 
is reeds langer een ‘oud zeer’. Gezinsleden van naaldgebruikers, maar 
ook personeel van ophaal- en sorteerbedrijven, kwetsen zich nog 
regelmatig aan dergelijke voorwerpen, met het risico daarbij een
infectieziekte op te lopen!  Het aanbieden van injectienaalden in de 
vuilniszak of container is dus strafbaar.
Injectienaalden, pennaalden en bloedlancetten dienen verplicht te 
worden opgeborgen in een daarvoor geschikte naaldcontainer.
Inwoners die om medische redenen naaldcontainers nodig hebben 
kunnen een eerste exemplaar gratis afhalen op het containerpark. 
Is de naaldcontainer vol, dan kan de volle container gratis 
ingewisseld worden tegen een nieuwe.  Deze service geldt uiteraard 
niet voor professionele zorgverstrekkers. Dokters en verpleegkundigen 
dienen immers hun eigen naaldcontainer te gebruiken voor 
verwijdering van de door hen gebruikte injectienaalden. 
Zij mogen deze dus niet bij jou achterlaten.



MILIEU

Afvalverbranding

Afval verbranden in de tuin is veel schadelijker dan we denken. 
Telkens als we zelf afval verbranden in de open lucht, komen een pak 
schadelijke stoffen vrij, die tal van gezondheidsproblemen kunnen 
veroorzaken.  Daarnaast bezorgen we met ons vuurtje ook onszelf 
en de buren heel wat narigheid. Onze vuurtjes verspreiden smerige, 
stinkende lucht, die allesbehalve aangenaam is voor omwonenden en 
voorbijgangers.  Vuurtjes stoken in de tuin getuigt van weinig burger-
zin en weinig respect voor anderen.  Politie- en afvaldiensten treden 
dan ook steeds vaker hard op tegen dergelijke praktijken.  De laatste 
jaren nam het aantal pv’s sterk toe. Illegaal afval verbranden kan u 
dus duur te staan komen.

Gelukkig zijn er heel wat alternatieven:
• Sorteer afval. Het meeste afval kunt u kwijt via de gebruikelijke 
 inzamelmethodes (restafvalzak, PMD enz.) of kunt u gratis op het
 containerpark deponeren. 
 Meer info: www.west-vlaanderen.be/afvalfabet
• Nog beter is het om afval te voorkomen: wie afval vermijdt, moet
 het immers niet kwijt. Kies o.a. voor herbruikbare verpakkingen en
 retourflessen. Groenafval kunt u composteren.
• Wat herbruikbaar is, brengt u het best naar de kring(loop)winkel. 
 Meer info: www.westvlaanderen.be/kringloopcentra
• Soms kunt u afval afgeven aan de verkoper, al dan niet bij aankoop
 van een nieuw exemplaar (elektrische apparaten, voertuigwrakken,
 geneesmiddelen enz.). 

   www.vlaanderen.be/sluikverbranden.
 

Gratis strooizout

Het stadsbestuur van Nieuwpoort voorziet een 
gratis emmer (10 liter) strooizout per adres, per 
maand. U dient zelf uw emmer mee te brengen. 
Het strooizout moet persoonlijk opgehaald worden 
op het containerpark, Ambachtstraat, tijdens 
de openingsuren:
 • Dinsdag: 13 u. - 16.45 u.
 • Woensdag: 8.30 u. - 11.45 u. & 13 u. - 18.45 u.
 • Donderdag en vrijdag: 8.30 u. - 11.45 u.
    & 13 u. - 16.45 u.
 • Zaterdag: 9 u. - 11.45 u. & 13 u. - 16.45 u.

Enkel 80-plussers kunnen telefonisch het 
strooizout aanvragen: T 058 22 44 88.
De Technische Dienst zal bijgevolg bij u
langskomen om het zout op uw trottoir te 
strooien (10 liter).
 

Zwerfvuilopruimdag

Een propere buurt om te vertoeven, wil toch iedereen?! 
Daarom lanceert de afvalintercommunale IVVO en jouw ge-
meente de grote zwerfvuilopruimdag op zaterdag 7 maart.

Zwerfvuil achterlaten getuigt van een gebrek aan respect voor 
natuur en medemens. Het verstoort het landschap, beschadigt 
het milieu en kan leiden tot gevaarlijke situaties. 
Spelende kinderen kunnen zich verwonden aan zwervend 
vuil en ook dieren en fietsers kunnen de nare gevolgen ervan 
ondervinden.
Tijdens de grote zwerfvuilopruimdag roepen we alle verenigin-
gen en bewonersplatforms (geen scholen maar wel ouder- en 
leerlingenraden) op om de handen in elkaar te slaan en het 
zwerfvuil uit het straatbeeld te helpen verwijderen. De deelne-
mende verenigingen (min. 10 deelnemers/vereniging)  krijgen 
het nodige opruimmateriaal ter beschikking (restafvalzak-
ken, PMD-zakken en handschoenen) om op zaterdag 7 maart 
een afgesproken traject van ca. 10 km gemeentewegen op te 
ruimen. Wanneer een vereniging haar deel heeft opgeruimd, 
krijgt ze 250 euro. Om 17 u. worden de deelnemers verwacht 
voor een slotmoment. 

Jullie interesse is gewekt? Goed zo! Schrijf jullie dan als de 
bliksem in bij de milieudienst via milieu@nieuwpoort.be.
Opgelet! De plaatsen zijn beperkt en de geldprijzen worden 
aan de snelste inschrijvers gegeven na hun puike prestatie.

  contacteer TD cel milieu – Luc Leye – T 058 22 44 51



VEILIGHEID & PREVENTIE

Wegwijs in de verschillende 
soorten lichten! 

Raak jij ook niet wegwijs in het gebruik van de ver-
schillende soorten lichten? Mistlichten, dimlichten, 
grootlichten, waarschuwingslichten, standlichten…? 
Dan hebben wij goed nieuws voor jou, de politie 
Westkust zet ze hieronder kort op een rijtje! 

De dimlichten of de kruislichten zijn de lichten 
waarmee je rijdt tussen het vallen van de avond en het 
aanbreken van de dag of wanneer je overdag geen 200 
meter ver kan zien (bv. bij een zeer bewolkte hemel, 
regen, mist, sneeuw of in tunnels). Het is niet verboden 
om constant, dus ook bij goed zicht, de dimlichten te 
gebruiken. De nieuwste auto’s zijn trouwens uitgerust 
met dagrijlichten die automatisch steeds branden. 
De grootlichten mag je alleen ’s nachts en bij beperkte 
zichtbaarheid (tot ongeveer 200 meter) gebruiken. Je 
moet ze doven bij het naderen van een tegemoetko-
mende weggebruiker, wanneer je een ander voer-
tuig op minder dan 50 meter volgt of als de rijbaan 
onafgebroken en voldoende verlicht is zodat je zeker 
voldoende ver kan kijken. 
Met de waarschuwingslichten (gelijktijdig de vier 
richtingaanwijzers doen werken) kan je de andere 
weggebruikers verwittigen van een mogelijk gevaar. Je 
mag ze enkel gebruiken voor het signaleren van een 
voertuig voor schoolvervoer dat kinderen laat in- of uit-
stappen, een voertuig dat pech heeft, een voertuig dat 
geïmmobiliseerd is na een ongeval of bij een gevaar-
lijke situatie (bv. het plots vertragen van de voertui-
gen voor jou). Waarschuwingslichten dienen niet om 
zomaar ergens te stoppen of om in een dubbele file te 
parkeren. 
De standlichten zorgen ervoor dat u gezien wordt, niet 
dat u zelf beter kunt zien. Het gebruik van de stand-
lichten is verplicht om een motorvoertuig (uitgezon-
derd een bromfiets) te signaleren dat geïmmobiliseerd 
staat op de openbare weg (ook op de bermen), ’s 
nachts of overdag wanneer het niet meer mogelijk is 
duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 
meter. 
Een motorvoertuig moet uitgerust zijn met één of twee 
achtermistlichten. Gebruik van de achtermistlichten 
is enkel toegestaan wanneer de zichtbaarheid beperkt 
is tot minder dan 100 meter door mist en sneeuwval 
of door felle regen ongeacht de afstand waarover je 
kan zien. De voormistlichten zijn facultatief en mogen 
slechts gebruikt worden bij mist, sneeuwval of felle 
regen ongeacht de afstand waarover je kan zien. Ze 
mogen de dimlichten vervangen of er samen mee 
branden. 
Tot slot: de lichten vooraan moeten steeds wit zijn, 
achteraan rood.

Nationale dag tegen woninginbraken: 
1 dag niet!

De politie Westkust en de preventiedienst van Nieuwpoort namen 
deel aan de nationale anti-inbraakdag “1dagniet” en deelden 
preventievoetjes uit aan bewoners van woningen waar het 
inbrekers makkelijk wordt gemaakt (bv. een ladder in de tuin, 
niet gesloten deur …). Via een checklist duidden ze aan welke 
zaken niet in orde waren op het vlak van inbraakpreventie.

De preventiedienst focuste op de stad Nieuwpoort, de politie 
Westkust was in de volledige zone Westkust actief. 
De politie treedt dagelijks op in de strijd tegen inbraken door 
middel van patrouilles, maar 11 december was de uitgelezen 
dag om dit nog eens extra in de kijker te plaatsen! 

Afschakelplan elektriciteit

Nieuwpoort werd opgenomen in het federale afschakelplan bij een 
energieschaarste. Dat betekent concreet dat de stad het risico loopt om 
enkele uren afgesloten te worden van het elektriciteitsnet bij een tekort 
aan elektriciteit. 

Tijdens afschakeling
Tijdens de afschakeling worden enkele maatregelen getroffen om de 
inwoners op te vangen:
• Noodnummer: T 058 22 44 27 (let op: dit nummer is enkel
   geactiveerd vanaf dag -7!)
•  E-mail: nood@nieuwpoort.be (vanaf dag -7)
• Drie informatiecentra waar de inwoners terechtkunnen voor een kop 
 warme koffie en voor het gebruik van een microgolfoven (bijvoorbeeld 
 voor het opwarmen van babyvoeding). In deze drie centra is ook een 



 ASTRID-radio beschikbaar, om permanent te 
 kunnen communiceren met de hulpdiensten.
• Locaties informatiecentra:
  - D’Oude Schole, Ramskapelle
  - Stadshalle, Nieuwpoort-Stad
  - Centrum Ysara, Nieuwpoort-Bad

Meer informatie?
Voor meer informatie omtrent het afschakelplan 
kunt u terecht bij de ambtenaar noodplanning, 
Barbara Wyseure, op het nummer 058 22 49 92 
(e-mail: barbara.wyseure@nieuwpoort.be), of 
bij de burgemeester, ir. Roland Crabbe, op het 
nummer 058 22 44 00. 
U vindt ook heel wat informatie terug op www.
nieuwpoort.be, www.offon.be, www.elia.be, 
www.energiesparen.be. Op www.lampiris.be/
blackout kan iedereen zich registreren om 
kosteloos via sms op de hoogte te worden 
gehouden.
Sociale media: volg Stad Nieuwpoort op Twitter 
en like de pagina van Stad Nieuwpoort op Face-
book, voor up-to-date informatie.
In de toeristische infokantoren van Nieuwpoort 
vindt u enkele brochures over het afschakelplan 
terug.

Samen minder elektriciteit 
verbruiken

 = afschakeling vermijden!

INFRASTRUCTUUR

Evaluatie werken Zeedijk

De inwoners laten de infrastructuurwerken in Nieuwpoort-Bad 
niet zomaar onopgemerkt voorbijgaan. 

Dagelijks worden de werken opgevolgd en geëvalueerd. Dat bewijst ook Marc 
De Grave, die een dagboek bijhield van 15 september tot en met 18 november 
en zo vriendelijk was ons zijn teksten en foto’s door te sturen. Marc schreef 
een maand lang over de vernieuwingswerken aan de Zeedijk, tussen de Meeu-
wenlaan en het Leopoldplein,  vlakbij zijn woning. Hij stelt de werken stap per 
stap voor met een kritische blik. Dit verhaal wordt gebracht door de ogen van 
een tevreden Nieuwpoortenaar. Een glimp uit het dagboek van Marc De Grave:

“Maandag 15 september. In juli ontvingen wij een brief dat de werken effec-
tief zouden starten op 15 september. En inderdaad: deze morgen begon een 
grijpkraan alle struiken en planten te verwijderen. ‘Stap voor stap’ = ‘Hap voor 
hap’ wordt de prachtige duinenpartij, die zich gedurende tientallen jaren had 
opgebouwd, vernietigd. […]

Woensdag 17 september. Ook vandaag gaat dit verwijderen van struikgewas 
verder. ’s Avonds zijn alle struiken weg. Enkel de herinnering blijft, onder meer 
dankzij de vele foto’s die ik genomen heb.

Maandag 13 oktober. Betrokken weer maar gelukkig geen regen. Voor onze 
woning wordt de leiding voor watertoevoer vakkundig gelegd: buizen worden 
in elkaar gepast en gelijmd, de nodige aftapkranen worden geplaatst. De 
brede sleuf wordt verder uitgegraven en met een vochtregulerende zwarte stof 
bedekt, waarop een rij gevlochten manden geplaatst wordt. Terwijl er een met 
steengruis gevulde vrachtwagen wegrijdt, stort een heel grote oplegger een 
hoop grof steengruis ter hoogte van Zonnebloem – ik vermoed om de manden 
te vullen. […] Van op het Leopoldplein wordt er op de duinen nieuw helmgras 
geplant: mooi op rechte lijnen. Het helmgras dat twee jaar geleden verderop 
werd geplant, is mooi volgroeid. Het natuurlijke zicht is terug: echt om van te 
genieten.

Vrijdag 17 oktober. Een ‘rustige’ werkdag: geen steengruis aanvoeren, geen 
betonplaten zetten… Wel worden er met de hand en schop  sleuven gegraven 
om de nutleidingen tot aan de appartementen te leiden. Een technicus is de 
zware elektriciteitskabels aan het bevestigen en er wordt een nieuwe elek-
triciteitskast geplaatst aan de Santa Cruz. Ook zijn twee mannen heel de dag 
metalen manden aan het openvouwen en in elkaar aan het nieten…” 

Samen kunnen we deze winter een stroomtekort vermijden. 
Door ons verbruik te verminderen, vooral tussen 17 en 20 uur.  

Doet iedereen mee, dan blijven we samen ON.

Doe ook mee: lees onze interessante tips  
en hang onze kant-en-klare affiches op.

Kijk op OffOn.be

Wij doen mee!

Ku
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SOCIAAL

Nieuwpoort steunt de dopjesactie 
van Vrienden der Blinden
Vrienden der Blinden vzw Koksijde is een opleidings-
centrum voor blindengeleidehonden. De honden worden 
gratis ter beschikking gesteld van de baasjes. De ver-
eniging probeert de kosten voor de opleiding (e 25.000 
per hond) voor een stukje mee te financieren via  het 
inzamelen van dopjes. Eén ton dopjes brengt ongeveer 
e 300 op. Voor de volledige opleiding van een hond zijn 
er dus 83.333 kg dopjes nodig! Alle hulp is daarom 
welkom.

Volgende dopjes komen in aanmerking:
• alle plastic dopjes van drankflessen, nl. van mineraal-
 en spuitwater, frisdrank, melk, fruitsap 
• plastic dopjes van sportdranken mits het doorzichtig
 kapje er af is 
Als er een plastic papiertje aan de binnenkant van het 
dopje zit, dan dient dit eerst verwijderd te worden. 

Volgende dopjes komen niet in aanmerking: 
• van olie, detergenten, shampoos, enz. 
• plastic deksels of andere materialen zoals capsules,
 plastieken kurken, enz.
• dopjes die stuk en vies zijn (schimmel, vuil, zand) 

Inzamelpunten
Deponeer de dopjes (tijdens de openingsuren)
in de rode ton in:
• het stadhuis, Marktplein 7
• het WZC De Zathe, Onze-Lieve-Vrouwstraat 18
 

  http://vriendenderblinden.be/steun-ons/dopjesactie/

Infomoment: samen op weg naar 
goedkopere groene energie!

Vanaf 1 december 2014 tot en met 09 februari 2015, kunt u 
opnieuw inschrijven voor de groepsaankoop 100 % groene 
stroom van de Provincie West-Vlaanderen. 
Wenst u meer info over de inschrijving voor de groepsaan-
koop 100% groene stroom? Of heeft u nog vragen over hoe 
en wanneer u kunt overstappen? Weet u niet precies hoe zo’n 
overstap verloopt? Kom dan zeker langs op het infomoment 
dat doorgaat op maandag 19 januari om 14 u. in zaal City. 
U krijgt er alle info over inschrijven en overstappen, u heeft 
de gelegenheid uw vragen te stellen en ter plaatse in te 
schrijven. 

Inschrijven voor de groepsaankoop is vrijblijvend. U kunt 
zelf online inschrijven via www.samengaanwegroener.be 
(doorklikken op provincie West-Vlaanderen). Wie niet over 

internet beschikt of wat hulp kan gebruiken, kan zich laten 
inschrijven tijdens het infomoment of bij Woonhuis NieKo. 
Vergeet uw laatste eindafrekening niet mee te brengen.

  Woonhuis NieKo, Sociaal huis, Astridlaan 103
Nieuwpoort: woensdag: 9 u. tot 11.45 u.
Ook mogelijk na afspraak: T 058 53 34 90 - wonen@koksijde.be

LET OP: ook wie bij een vorige editie heeft deelgenomen 
aan de groepsaankoop moet zich opnieuw inschrijven!



SOCIAAL

Iedereen tussen 3 en 25 jaar heeft eind december 2014 
per post de vernieuwde ‘Voordeelpas jeugd – cultuur –
sport’ ontvangen. Deze pas geeft recht op een korting 
van 50% op culturele activiteiten, georganiseerd in 
Centrum Ysara en de City. Bepaalde gezinnen kunnen 
echter een speciale kortingscode aanvragen, waardoor 
er ook 50% korting op volgende activiteiten kan worden 
verkregen:
 • sport- en zwemkampen ingericht door het
  stadsbestuur;
 • sport- en zwemcursussen ingericht door het
  stadsbestuur;
 • activiteiten ingericht door de jeugddienst, sportdienst 
  en het zwembad waarvoor het college van
  burgemeester en schepenen beslist dat de
  voordeelpas van toepassing is;
 • aankoop sportpas;
 • speelpleinwerking van de stad Nieuwpoort;
 • swapactiviteiten van de jeugddienst Nieuwpoort;
 • naschoolse kinderopvang van de stad Nieuwpoort;
 • lidmaatschap erkende jeugd- en sportverenigingen in
  Nieuwpoort;
• jeugd- en sportkampen ingericht door erkende
  Nieuwpoortse jeugd- en sportverenigingen

Ook bij de aankoop van een uniform van een erkende 
Nieuwpoortse jeugdvereniging of sportmateriaal (mits 
lid erkende Nieuwpoortse sportvereniging) betaalt men 
met deze code slechts de helft van de prijs.

Wie kan die speciale kortingscode aanvragen?
 • Het gezamenlijk netto belastbaar gezinsinkomen 
  mag niet meer bedragen dan anderhalf keer het
  leefloon (2014: e 19.616,76). Om dit te bewijzen moet 
  men het laatste aanslagbiljet van de personen-
  belasting meebrengen. 
 • Gezinnen die onder budgetbeheer, schuld-
  bemiddeling of collectieve schuldenregeling staan 
  komen ook in aanmerking. Hiervoor is een recent
  attest van de budgetbeheerder of schuldbemiddelaar 
  nodig.

Denk je in aanmerking te komen? Kom langs bij het 
sociaal huis, met het juiste attest en het voordeelpasje 
van je kind(eren).

Onderwijscheques
Gezinnen die recht hebben op die speciale kortingscode 
kunnen voor hun schoolgaande kinderen ook onderwijs-
cheques aankopen. Deze cheques kosten e 2 per stuk, 
maar hebben een bestedingswaarde van e 10. Er kunnen 
10 onderwijscheques per kind per schooljaar aan-
gekocht worden. Ook veel scholen buiten Nieuwpoort 

aanvaarden deze cheques. Vraag 
dit na op het secretariaat van de 
school. De onderwijscheques 
kunnen gebruikt worden voor de 
betaling van de gehele schoolfactuur, met uitzondering 
van de kosten voor maaltijden en internaat.

Wat zijn de voorwaarden voor aankoop, naast de speciale 
kortingscode?
 • Het kind waarvoor de cheques worden aangevraagd is in
    Nieuwpoort gedomicilieerd.
 • Het kind zit in het kleuter, lager of secundair onderwijs. 

De onderwijscheques kunnen aangevraagd worden via:
- de jeugddienst, Dudenhofenlaan 2b, 058 23 91 26 
- de dienst bevolking, loket 3, Marktplein 7, 058 22 44 43
- het kabinet van de burgemeester, stadhuis, 058 22 44 02 
- het sociaal huis, Astridlaan 103, 058 22 38 75 

Maak gebruik van de Voordeelpas 2015!

BEKENDMAKING



OONIE

GEZOND

GEZONDHEIDSINFORMATIE: 
Hoe door de bomen het bos 
nog zien?

Twee op drie Vlamingen zoeken informatie over 
gezondheid op het internet. Zeer veel van die 
online gezondheidsinfo is echter fout, gekleurd, 
achterhaald of niet wetenschappelijk onder-
steund. Daarnaast maken dergelijke berichten 
ongeruste mensen nog onzekerder, doordat er 
informatie rond zeldzame, ernstige ziektes wordt 
gevonden. Wie bv. als zoekterm ‘hoofdpijn’ intikt 
krijgt te lezen dat een hersentumor misschien 
de oorzaak is, terwijl dat slechts bij 0,0116% van 
de patiënten effectief het geval is! 

Ook andere media zijn in hetzelfde bedje ziek. 
Meer dan de helft van alle berichtgeving over 
nieuw medisch onderzoek wordt niet correct 
weergegeven. Dat heeft verschillende redenen. 
Zo is het mogelijk dat onderzoekers zelf hun 
studie willen doen opvallen en bepaalde resul-
taten overdrijven. Of de journalist wil met een 
bepaalde krantenkop lezers trekken. Het effect 
van deze ‘mythes’ uit de media is dat het onnodig 
paniek veroorzaakt en mensen soms aanzet om 
(vaak duurdere) producten of apparaten te kopen 
die uiteindelijk geen enkel effect hebben...

Hoe gaat men dan best om met gezondheidsnieuws? 
Hier enkele tips:
• Geloof nooit een krantenkop, lees altijd het 
 volledige artikel.
• Kijk na waarop het nieuws is gebaseerd: een studie, de opinie van een
 zogezegde expert of is het misschien uitgevoerd in opdracht van een firma?  
 Gaat het om een studie, kijk dan na of het om een onafhankelijke,
 wetenschappelijke studie gaat, maar ook of het wel op mensen is getest.

Waar vindt men nu wel betrouwbare informatie? Websites van of die onder-
steund worden door de overheid, van ziekenhuizen, mutualiteiten, patiën-
tenorganisaties, het Instituut voor Tropische geneeskunde zijn aanraders. In 
het algemeen kunnen sites waar er veel reclame op staat of waar niet wordt 
aangegeven wie verantwoordelijk is best gemeden worden. 

Neem zeker eens een kijkje op www.gezondheidenwetenschap.be voor be-
trouwbare medische info op mensenmaat. Deze website wordt dagelijks geüp-
datet en zal de komende jaren nog verder uitgebreid worden.  

Ook de huisartsen hebben recent een website gelanceerd: mijnthuisdokter-
mijngezondheid.be. Voorlopig concentreert de site zich op chronische ziektes, 
zoals diabetes type 2, astma, hoge bloeddruk en obesitas. Andere ziektes zullen 
geleidelijk worden toegevoegd.
 

Sociale vaardigheidstraining voor jongeren

Jaarlijks organiseert OONIE in samen-
werking met vzw een-voud een sociale 
vaardigheidstraining voor jongeren uit de 
middelbare scholen. Er wordt gewerkt rond thema’s zoals omgaan met 
groepsdruk, voor jezelf opkomen, kritiek geven en krijgen, enz. 
De training bestaat uit vijf sessies, die doorgaan in de vergaderzaal van 
het stedelijk zwembad, Leopold II-park (naast de cafetaria):
- op woensdag van 13.30 u. tot 16.30 u.: 28/1, 4/2 en 4/3/2015
- op zaterdag van 9 tot 12 u.: 31/1 en 7/3/2015
Jongeren die in Nieuwpoort wonen betalen voor de hele training e 30 of e 
15 (mits speciale code op voordeelpas), jongeren van buiten Nieuwpoort 
betalen e 50.

   info of inschrijving kunt u mailen naar oonie@nieuwpoort.be
of contact opnemen met Shana Poley (jeugddienst Nieuwpoort –
T 058 23 91 26) of Ilse Cranskens (Infopunt Welzijn - M 0498 92 92 45).

Babymassage oktober 2014

Op maandag 13 oktober 2014 organiseerde OONIE 
de voorlopig laatste gratis sessie babymassage. Zes 
mama’s en hun baby namen hieraan deel. In 2015 wil 
OONIE met een nieuw aanbod voor ouder en kind ko-
men. Hou de website in de gaten voor meer nieuws!



OONIE
OONIE’S TIP 

Alleen op reis  
Valiezen maken, naar de bus/luchthaven brengen, een laat-
ste goede raad meegeven… Heel wat kinderen gaan tijdens de 
vakantie (voor het eerst) op kamp, trekken erop uit met hun 
vrienden of zoeken de zuiderse zon op met hun liefje. Best span-
nend, je kind alleen op reis laten vertrekken. Is hij/zij er klaar 
voor? En jij?

Is mijn kind er klaar voor?
In België bestaat er geen wettelijke leeftijdsgrens vanaf wanneer 
een kind zonder ouders op reis mag gaan. Als ouder ken jij je kind 
het best en kan je dus als de beste inschatten of je kind er klaar 
voor is. Verschillende manieren van reizen vragen een andere 
mate van zelfstandigheid van je kind. Jonge kinderen gaan vaak op 
kamp. Ze gaan dan met een groep mee en worden bijgestaan door 
ervaren begeleiders. Wil je kind graag alleen op reis met vrienden 
of met zijn/haar liefje, dan vraagt dat meer zelfstandigheid. Het 
is duidelijk dat ook de bestemming en de duur van de reis een 
rol spelen: een weekje naar Frankrijk is net iets anders dan twee 
maanden Thailand. Afhankelijk van de soort reis, kan je je kind 
ondersteunen in praktische en emotionele zaken.

De juiste papieren
In principe moet elk minderjarig kind (-18 jaar) dat naar het 
buitenland reist daarvoor de toestemming hebben van zijn ouders 
of voogd. In België is het niet wettelijk verplicht om die toestem-
ming op papier neer te schrijven. Toch wordt het wel aangeraden 
om je kind een schriftelijke toestemming mee te geven. Wat wel 
verplicht is als een kind zonder ouders naar het buitenland reist, 
zijn de juiste identificatiepapieren. Afhankelijk van het land waar je 
kind naartoe reist, zijn er andere reisdocumenten vereist. Som-
mige landen aanvaarden een identiteitskaart. Die hebben kinderen 
standaard vanaf de leeftijd van twaalf jaar. Voor kinderen jonger 
dan twaalf jaar moet je een Kids-ID aanvragen in de gemeente 
(best minstens drie tot vier weken op voorhand). Sommige landen 
aanvaarden de identiteitskaart niet en vragen een reispaspoort: 
in dat geval moet elk kind jonger dan achttien jaar, ook een baby, 
een reispaspoort bij zich hebben.

Afspraken maken
Je kind alleen op reis zien vertrekken, is een beetje ‘loslaten’. Je 
zoon/dochter neemt afstand van thuis, leert zijn/haar plan trek-
ken, beslissingen nemen, omgaan met anderen… Je geeft je kind 
vrijheid om ervaringen op te doen en om te experimenteren. Om 
ervoor te zorgen dat de vakantie goed loopt, kunnen jullie vooraf 
wel enkele afspraken maken. Als ouder weet je graag met wie 
je kind op reis gaat (Welke organisatie? Welke vrienden gaan er 
mee?), naar waar (Waar zal hij/zij logeren?) en hoe lang (Wan-
neer komt je tiener terug?). Je kan vooraf bespreken in welke 
mate jullie contact houden. Misschien wil je dat je kind via gsm of 
via internet iets laat weten wanneer hij/zij op zijn/haar bestem-
ming is gearriveerd. Andersom wil je kind misschien niet té vaak 
een bericht van mama of papa. Het is doorgaans ook goed om op 
voorhand af te spreken wie de reis betaalt, hoeveel zakgeld je kind 
eventueel meekrijgt en wat hij/zij zelf moet betalen. Heb je een 
tiener in huis, dan zijn alcohol en drugs op reis een onderwerp 

waar jullie het vooraf eens over kunnen hebben: hoe zou je kind 
kunnen omgaan met groepsdruk, wat doet je kind wanneer het 
van een ‘vreemde’ een drankje of pilletje aangeboden krijgt, 
weet je kind waar zijn/haar eigen grenzen liggen? Denk je dat je 
kind seksueel actief is, dan kan het een goed idee zijn om ook 
eens te praten over seks en voorbehoedsmiddelen op reis. 

Heimwee
Het is zover: je kind is vertrokken. Maar eens daar, blijkt je 
zoon of dochter (soms) verdrietig, hij/zij mist familie of vrienden 
of vindt moeilijk z’n draai zo ver weg. Ook tieners kunnen last 
hebben van heimwee. Contact met thuis nemen is niet altijd 
de beste oplossing: een kind gaat daardoor vaak nog sterker 
hunkeren naar het thuisfront. 
Kinderen moeten leren om van huis weg te zijn, en dat doen ze 
niet per se door ouder te worden maar vooral door ervaringen 
op te doen. Wil je kind terug naar huis komen, stel hem/haar 
dan eerst gerust: iedereen heeft weleens heimwee. Probeer 
hem/haar aan te moedigen: alleen op vakantie gaan is span-
nend en het is knap dat hij/zij dat probeert; je hoort dat hij/zij 
het lastig heeft maar je bent trots dat hij/zij vertrokken is, … 
Wijs je kind op de nadelen van vroeger naar huis komen: zijn/
haar vrienden zullen hem missen de volgende dagen, er staan 
nog leuke activiteiten op de planning, misschien is er op het 
einde van de reis wel een kampvuur of een fuif … Voor sommige 
kinderen helpt het om een dagboek bij te houden: zo kunnen 
ze hun ervaringen en gevoelens ergens kwijt, en kunnen ze er 
nadien naar teruggrijpen wanneer ze thuis willen vertellen wat 
ze allemaal gedaan hebben. Doorgaans kan een vertrouwde 
knuffel of een foto meenemen ook wat troost bieden.

Loslaten
Het kan zijn dat je kind de reis helemaal ziet zitten, maar dat jij 
je heel wat zorgen maakt. Een kind pikt heel snel op wanneer 
mama of papa stress of schrik heeft, en dat kan hem/haar ook 
angstig maken. Je mag je kind wel vertellen dat je het wat las-
tig vindt, maar het bespreken van je bezorgdheden doe je beter 
met andere volwassenen. 
Als ouder zal je moeten leren vertrouwen op de zelfstandig-
heid van je kind en de bekwaamheid van andere volwassenen 
(bijvoorbeeld de begeleiders op kamp). Houd jezelf voor dat jij je 
kind een fantastische ervaring geeft door hem/haar deze kans 
te geven. En ook: vergeet niet zelf te genieten, uit te blazen en 
te ontspannen tijdens je kindvrije week/weken!

Meer weten
Op de website van de FOD Buitenlandse Zaken vind je welke 
documenten je kind precies nodig heeft wanneer het naar het 
buitenland reist. 



HERDENKING ’14 – ‘18

‘Boekvoorstelling ‘Exodus’
Op 14 oktober stelden Walter Lelièvre en Ro-
ger Lampaert hun boek ‘Exodus’ voor. Dit boek 
brengt het verhaal van de vluchtelingen tijdens 
de WOI. Wanneer Nieuwpoort en omgeving bin-
nen bereik raken van vijandige artillerie, verla-
ten veel inwoners hun woonplaats. Ze trekken 
naar Frankrijk of Engeland. Na meerdere jaren 
‘in de vreemde’ te hebben doorgebracht, kun-
nen ze naar hun geliefde streek terugkeren 
waar één grote woestenij en een hoop ruïnes 
hen opwacht.

Boekvoorstelling ‘Nieuwpoort. Sleutel tot het IJzerfront.’
‘Nieuwpoort. Sleutel tot het IJzerfront’, van de hand van Walter 
Lelièvre en Roger Lampaert, werd tijdens de opening van ‘West-
front Nieuwpoort’ voorgesteld.

Opening bezoekerscentrum ‘Westfront Nieuwpoort’
Opening bezoekerscentrum ‘Westfront Nieuwpoort’ op zaterdag 18 oktober 2014.

‘Verzoening’ – Willem Vermandere

Onthulling op 8 oktober van het herdenkingsmonument 
‘Verzoening’, Willem Vermandere.

 V.l.n.r.: eerste gedeputeerde van West-Vlaanderen Guido Decorte, 
minister-president Geert Bourgeois, Walter Lelièvre, burgemeester ir. 
Roland Crabbe

Slag bij Ramskapelle
Onthulling van het monument ‘Slag bij Ramskapelle’ op 25 oktober 2014, door 
burgemeester ir. R. Crabbe, ambassadeur van Frankrijk B. Valero en kolonel J. 
Lenaers.

Atheneum De Vier-
boete en het stads-
bestuur van Nieuw-
poort hebben de 
handen in elkaar 

geslagen voor de bouw van het monument ‘De Slag bij Ramskapelle’.
De leerlingen van de afdeling bouw hebben het monument opgetrok-
ken. De leerlingen van de 2e graad stonden in voor het bouwen van 
muren met zandzakken en het plaatsen van betonklinkers. De derde 
graad zorgde dan weer voor de metsel- en betonwerken. Voor de 
leerlingen was dit een unieke ervaring en hun werk zal nog door veel 
mensen kunnen bewonderd worden.



HERDENKING ’14 – ‘18
Lichtfront
Op vrijdag 17 oktober werd over meer dan 80 kilometer, van 
Nieuwpoort tot Ploegsteert, een front van vuur getrokken voor 
het grootste herdenkingsmoment  ‘Lichtfront’.

V.l.n.r.: minister-president Oliver Paash, minister-president Paul Magnet-
te, staatssecretaris Bart Tommelein, minister-president Geert Bourgeois, 
eerste gedeputeerde van West-Vlaanderen Guido Decorte, burgemeester 
ir. Roland Crabbe en minister-president Rudi Vervoort

Nationale herdenkingsplechtigheid
Ter nagedachtenis van de Groote Oorlog organiseerde de 
Belgische federale overheid een nationale herdenkings-
plechtigheid op 28 oktober. Omwille van het historisch belang 
van Nieuwpoort in de Groote Oorlog koos de federale over-
heid onze stad als startlocatie voor de plechtigheid. Koning 
Filip en koningin Mathilde ontvingen aan het Koning Albert 
I-monument heel wat Belgische autoriteiten en verschillen-
de hoofden van buitenlandse delegaties. Nieuwpoortenaars 
Toon Hillewaere en Dimitri Verbrugge lazen er een tekst voor. 
De volledige organisatie lag in handen van de federale over-
heid. Nieuwpoort zorgde voor logistieke steun (bijvoorbeeld 
het ter beschikking stellen van het bezoekerscentrum en in-
zetten van enkele personeelsleden).

Herdenkingsconcert André Devaere
Op zondag 9 november vond in de kerk van 
Sint-Joris het herdenkingsconcert voor André 
Devaere plaats. Deze pianist-componist werd 
dodelijk verwond in de omgeving van Sint-
Joris-aan-de-IJzer op 10 november 1914. 
Het concert was bedoeld als een ode aan alle 
overleden muzikanten tijdens WOI. Op het 
programma stonden werken van Devaere, 
Jongen, Devreese en Debussy.



VRIJE TIJD

CULTUUR

LANDBOUW EN VISSERIJ

Cultuurprijs
Als blijk van erkentelijkheid voor zijn verdienstelijke inzet  
mocht Norbert Couvreur op zondag 5 oktober de cultuurprijs in 
ontvangst nemen. Norbert is voorzitter van OKRA  in Nieuw-
poort, is bestuurslid van de Koninklijke Katholieke Fanfare en 
lid van de Gezinsbond.

Erevoorzitter cultuurraad
Michiel Brysbaert werd  op 5 oktober benoemd tot erevoor-
zitter van de cultuurraad. Van 1998 tot 2013 was Michiel 
voorzitter van de cultuurraad, hij combineerde dat met het 
voorzitterschap van het Davidsfonds en de Bond van Grote 
en Jonge gezinnen. Bovendien was hij secretaris van de 
minivoetbalploeg Marcoboys. Hij slaagde erin zoveel mogelijk 
culturele 
vereni-
gingen bij 
elkaar te 
brengen 
voor het 
organiseren 
van activi-
teiten.

Nieuwjaarsconcert 2015
Elk jaar in januari verwent het stadsbestuur alle muziekliefhebbers met een feestelijk nieuwjaarsconcert in Centrum Ysara. 
In 2015 zijn we al aan de 6de editie toe waarbij muziek en spektakel nog steeds de vaste ingrediënten zijn. De Koninklijke 
Katholieke Fanfare en de Nieuwpoort Concert Band brengen op vrijdag 2 januari om 20 u. en op zaterdag 3 januari om 14.30 u. 
elk een programma dat perfect in de nieuwjaarssfeer past. Laat je meevoeren met de prachtige muzikale uitvoeringen en zet 
het nieuwe jaar alvast sfeervol in. 

Tickets: e 2,00
VVK: Infobalie Stadhuis | Infokantoor Hendrikaplein | City Valkestraat 
www.cultuurnieuwpoort.be
Muzikanten KKFN en NCB

Dag van de Garnaal

De Dag van de Garnaal kon op heel wat bezoekers rekenen. Er werden 
tijdens deze editie, op zaterdag 11 oktober, meer dan 600 proevertjes 
met verse garnalen en Rodenbach uitgedeeld. Ook de garnaallunch was 
uitverkocht. Het was een smakelijke dag, dat is zeker!

Oesterbeurs

Tijdens het weekend van 24, 25 en 26 oktober vond de vijfde editie van de 
oesterbeurs plaats. Dit was opnieuw een groot succes. Heel wat bezoe-
kers kwamen proeven van een heerlijke schotel met oesters en van de 
visjes gebakken door vzw Promovis. Tegelijkertijd gaven ze hun ogen de 
kost op de Nieuwpoort International Boatshow in de jachthaven.
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Week van de Amateurkunsten 2015
Van zaterdag 24 april t/m zondag 10 mei 2015 zetten we overal in Vlaande-
ren opnieuw extra spots op amateurkunsten. Het thema van de WAK 2015 is 
‘De Kleine Artiest’: over kinderen en kunst, over creatieve jongeren, over de 
kleine man in de straat, over kleine kunst, over de invloed van jong op oud 
en omgekeerd, over stimulerende plekken, over experimenteren, proberen 
en proeven, over nieuw en durven, over (her)ontdekken en doen! Het WAK-
inspiratieboekje is te downloaden op www.nieuwpoort.be.

Tentoonstelling: In de Nieuwpoortse Stadshalle organiseren we ook tijdens 
deze 20ste editie opnieuw een indrukwekkende tentoonstelling. Inschrijven 
hiervoor kan vanaf 1 februari 2015.
“Kleine artiest, grote artiest”: Deel je een talent met een ‘kleinere’ artiest 
in je gezin, familie, vriendenkring, school, jeugdhuis, jeugdbeweging? Deel 
dan ook eens het podium samen tijdens een echte show in Centrum Ysara!

Contact: De dienst cultuur zal je ondersteunen met de organisatie van je 
activiteit die tevens ook zal worden opgenomen in de nationale communica-
tiecampagne van WAK. Interesse in de show? Contacteer de dienst Cultuur: 
Valkestraat 18 - T 058 79 50 00 - cultuur@nieuwpoort.be. 

SportStories is back!
De sport van 2014 met als hoogtepunt de wereldbeker voetbal 
wordt door Stef Wijnants en zijn crew met een indringende 
knipoog bekeken maar ook de grote sportfeiten uit het verle-
den kunnen nog eens ondersteboven gedraaid worden. Michel 
Wuyts, Armand Schreurs en Herman Verbruggen komen straffe 
maar vooral grappige sportverhalen vertellen. Ook reizen er 
elke voorstelling twee comedians mee: Raf Coppens drijft op 
zijn gekende wijze de spot met de sportwereld en de beste 
stemmenimitator van Vlaanderen Guga Baul neemt een loopje 
met de kleine kanten van de Belgische en internationale 
topsporters. Deze voorstelling wordt georganiseerd in samen-
werking met de sportdienst van Nieuwpoort.

Vrijdag 16 januari 2015 om 20 u.
in Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14.
Tickets: VVK e 12,00 – ADD e 14,50 | 50% korting met 
voordeelpas | e 2 korting voor -26j en 60+ 
VVK: Infobalie Stadhuis | Infokantoor Hendrikaplein |
City Valkestraat | www.cultuurnieuwpoort.be

Een vleugje nostalgie in de City!

Jip speelt in de tuin.
Hij gilt over de heg: “Janneke!”
Waar is Janneke toch ?
Hij heeft haar de hele dag nog niet gezien.
“Janneke!” roept Jip weer.
En daar komt Janneke de achterdeur uit.
Ze heeft een koffertje in de hand 
en loopt naar de heg
“Ik kom bij jou logeren”, zegt ze.
En Janneke kruipt 
door het gaatje in de heg…

Meer dan 60 jaar na het 
verschijnen van het allereerste 
Jip & Janneke-verhaal komen 
de twee klassieke kleuters 
naar het theater. 
Met eenvoudig taalgebruik, 
een kleurrijk decor, frivole 
liedjes en aanstekelijke 
interactie is ‘Jip & Janneke’ 
niet enkel bedoeld om de 
peuters en kleuters te boeien, maar ook om hun ouders en 
grootouders te plezieren. Deze voorstelling is geschikt voor 
kinderen vanaf 3 jaar.

Zondag 22 februari 2015 om 15 u. 
in theaterzaal City, Valkestraat 18.
Tickets: VVK e 6,00 – ADD e 8,50 | 50% korting met 
voordeelpas | e 2 korting voor -26j en 60+ 
VVK: Infobalie Stadhuis | Infokantoor Hendrikaplein 
City Valkestraat | www.cultuurnieuwpoort.be
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BIBLIOTHEEK

Ben jij de artiest die onze 
feestneuzen zoeken?

Ben je muzikant of performer? Heb je een 
fantastisch aanbod aan kinderanimatie of heb je 
een act die een breed publiek aanspreekt? Ben jij 
een lokaal/regionaal talent, op zoek naar nieuwe 
speelplekken in de regio? 
‘Artiest zoekt feestneus’ biedt artiesten extra podia aan in de regio, op 
feesten georganiseerd door de inwoners. Word je geselecteerd door 
de jury, dan kunnen organisatoren je boeken voor een optreden. 
Het optreden wordt vergoed door ‘Artiest zoekt Feestneus’!
Inschrijvingsformulieren en praktische details kan je vinden op 
www.artiestzoektfeestneus.be.

Inschrijven kan tot uiterlijk 1 maart 2015.

‘Artiest zoekt Feestneus’ is een project van Achthoek, de interge-
meentelijke samenwerking van Alveringem, De Panne, Diksmuide, 
Houthulst, Koksijde, Lo-Reninge, Nieuwpoort en Veurne.

Stedelijke academie 
voor Muziek, Woord en Dans 
afdeling Nieuwpoort

Van maandag 2 tot en met vrijdag 7 februari 2015
is er opnieuw week van het DKO. Er worden tal van 
activiteiten georganiseerd door de academie. 
Meer informatie vind je binnenkort terug op
 www.academie-veurne.be.

Woensdag 11 februari om 18 u.
Auditie gitaar (klas R. Govaert) 
Locatie: ’t Kasteeltje, Hoogstraat 2, Nieuwpoort

   Academie Nieuwpoort – Hoogstraat 2 
        T 058 23 51 43 – muziekacademie@nieuwpoort.be

Verwendag in de bibliotheek

De verwendag in de bibliotheek was een succes. 
De bibliotheekraad zorgde voor een warm onthaal. 
Clown Tokkie (Hans Delahaye) plooide er ballonnen 
voor de kinderen en vzw De Kunst richtte een info-
stand in over het project CWxRM, waar twee vrijwil-
ligers de mensen hielpen die een beeldje wensten te 
maken. Tijdens de workshop over e-boeken, tablets 
en het account ‘Mijn bibliotheek’ leerden de bezoe-
kers heel wat bij. Huguette Deck uit Koksijde werd 
verkozen tot Meesterlezer 2014.

Vormingen voor verenigingen

VormingPlus, Vrijwilligerspunt Diksmuide en het
intergemeentelijk samenwerkingsverband Achthoek 
organiseren een reeks vormingsactiviteiten voor (bestuurs)-
vrijwilligers. De reeks is verspreid over het noorden van de 
Westhoek, maar is voor iedereen toegankelijk. 

Dinsdag 27 januari 2015 
Aansprakelijkheid en verzekeringen
Een inspecteur verzekeringen geeft van 19.30 u. tot 21.30 u. ant-
woord op volgende vragen. Wat is Aansprakelijkheid? Met welke 
soorten aansprakelijkheden kunnen een organisatie en haar 
vrijwilligers geconfronteerd worden?  Wat is het verschil tus-
sen burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid? Welke soor-
ten polissen bestaan er die de aansprakelijkheid verzekeren?
- Locatie: Cultuurhuis, Hoogstraat 2 Nieuwpoort 
- Kostprijs: e 6 / e 3 voor inwoners Achthoekgemeenten

21 – 28 februari en 7 maart 2015 - Bouw een website voor 
je vereniging
Ga aan de slag met Wordpress, een gratis en eenvoudig
systeem om websites te maken. 
- Locatie: Houthulst 

Zaterdag 16 en 23 mei 2015 - Facebook voor je vereniging
Zet een ‘fanpagina’ op voor jouw organisatie en leer stilstaan 
bij het soort berichten dat je plaatst, de woordkeuze, de for-
mulering en de wijze waarop je zelf reageert op andermans 
berichten.
- Locatie: Veurne

   Inschrijven kan op www.vormingplusow.be 
        of telefonisch - T 058 31 14 94



GEMEENTERAAD VRIJE TIJD
 

Jeugdboekenweek 
van 14 tot 28 maart 2014

Het thema van de Jeugdboekenweek is “Humor”. 
In samenwerking met de Achthoekbibliotheken komt 
jeugdauteur Frank Pollet op 24 februari drie lezingen 
geven in de City. Alle leerlingen van de derde graad van 
de Nieuwpoortse scholen zijn welkom.  
De jongeren van de Westhoekacademie, afdeling 
Nieuwpoort, stellen hun talent tijdens de jeugdboeken-
week tentoon in de bibliotheek.

Nieuwpoortse gewrochten

De geschiedenis van Nieuwpoort in Boek
Wie meer te weten wil komen over Nieuwpoort kan 
terecht in onze regiocollectie. Door de jaren heen kropen 
heel wat auteurs in de pen om de geschiedenis van onze 
stad te beschrijven. Zo geeft “Beschryving der stad ende 
haven van Nieuport…” de  dagelijkse gebeurtenissen
tussen 1770 en 1876 weer. Een aanrader voor al wie
interesse voor de kleine geschiedenis van de 
Nieuwpoortenaar toont. 
Deze tentoonstelling laat u kennismaken met
meesterwerken over onze geschiedenis. Amand Meyne, 
Camille Wybo, Robert de Beaucourt de Noortvelde e.a. 
legden het Nieuwpoorts verleden vast.

De tentoonstelling loopt van 12 februari t.e.m. 11 maart 
en is gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van 
de bibliotheek.

Wie? Wat? Waar?

Deze klasfoto bracht heel wat reacties teweeg. Er werd in 
fotoalbums gekeken en hersencellen werden gepijnigd om de 
herinneringen uit die vervlogen tijden op te rakelen. We spre-
ken van 1954. Onder het waakzaam oog van juffrouw Clairette 
Delrue (echtgenote van Leopold Ollevier) zitten de kindjes uit 
de 3de kleuterklas van de “Ecole Moyenne” netjes op een rij. 
Vul jij de ontbrekende namen aan? Contacteer dan de stede-
lijke bibliotheek, dit kan ook via mail:
chantal.bekaert@nieuwpoort.be.

(Bovenste rij, v.l.n.r.): Aesaert Pierre, Verbrugghe Rony, Aesaert 
Willy, Reunbroeck André, Donovan Donald, Lexhardé(z) 
Yvan, Lammens Sonia en Bertier (? Jean Pierre) - (Middelste rij, 
v.l.n.r.): Coulier Thérèse, (? Vanheyste Guy), Coolsaet, 
Thersen Lucienne, Dequidt Betty, ?, ?, Verslype R., ?, ?. - (Voor-
aan, v.l.n.r.): Claeys Freddy, T’Jaeckx Willy, Verhelst Eliane, 
Pieters Carmen, Populiere Anita, Vermeulen Godelieve, Vanden-
bohede Anita, Dedecker (? Rosita), Cloet Simonne, 
Renier (?Yvette)

E-boeken in de bib
Op 22 november gaf Johan Louwyck een workshop over digitaal lezen 
en e-boeken in de bibliotheek. Je kon er alles leren over ‘Mijn biblio-
theek’ en het downloaden van e-boeken. De organisatie was in handen 
van de bibliotheek i.s.m. de Westkustbibliotheken. 
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Zoektocht “Dieren in de Oorlog” 
De voorbije zomervakan-
tie nam een groot aantal 
gezinnen deel aan de 
zoektocht “Dieren in de 
Oorlog”. Heel wat families 
waren aangenaam ver-
rast over de informatie en 
weetjes over WO I die in 
deze zoektocht verwerkt 
werden. Nu de zomerva-
kantie voorbij is, mogen we 
weer een winnaar bekend 
maken en dat is de familie 
“De Ridder” uit Hamme. In 
ware paracommandostijl kwam de papa de prijs in ont-
vangst nemen, want die was op oefening hier aan onze 
kust in de maand november.

Door het grote succes gaat de gezinszoektocht ook het 
volledige jaar 2015 opnieuw door. Je kan een exemplaar 
verkrijgen voor slechts € 1 per zoektocht in de cafeta-
ria of het bureel van de kinderboerderij. Tevens is deze 
zoektocht aangepast voor scholen voor alle graden lager 
onderwijs, dus vraag gerust naar “Huppeltje en Oscar in 
Oorlogsstijl”.

KINDERBOERDERIJ

Cursus thuiscomposteren
In oktober organiseerde de stedelijke kinderboerderij van 
Nieuwpoort in samenwerking met de IVVO en  Vlaco een cursus 
thuiscomposteren. De enthousiaste deelnemers waren afkom-
stig uit Nieuwpoort en omstreken en behaalden een brevet.
V.l.n.r.: Vandebranden Frederic (Nieuwpoort), Vanderheyden 
Peter (De Panne), Debruyne Andy (Adinkerke), Beschuyt Renzo 
(Lombardsijde), Lesgever Ivo Vandenberghe (Ieper), Capelle 
Floris (De Panne), Verhaeghe Bernadette (De Panne), De Laeter 
Nicole (Nieuwpoort) en Marie-Ange Loones (Kinderboerderij 
Nieuwpoort).

Dag van de Natuur
Naar aanleiding van de jaarlijkse ‘Dag van de Natuur’ organiseerde de 
kinderboerderij op zaterdag 22 november de workshop  ‘Maken van een 
insectenhotel’.  Dit initiatief, met als doel nestplaatsen te voorzien voor 
de solitaire bijen die meehelpen met de bestuiving van bloemen, was een 
bijdrage van de kinderboerderij om de natuur een handje toe te steken. 
Er werden vijftien insectenkasten gevuld en dit met veel creativiteit van 
de deelnemers. In totaal namen een zestigtal kinderen en volwassenen 
deel aan deze leerrijke activiteit. Er werd tevens wat uitleg gegeven over 
het nut van solitaire bijen, welke soorten er bestaan en hoe ze zich voort-
planten. De gezinnen mochten het zelfgemaakte hotelletje meenemen 
naar huis om uit te zetten in hun eigen tuin. Dit initiatief werd met veel 
enthousiasme onthaald bij de deelnemers . We kunnen spreken van een 
geslaagde namiddag. 

Winteractiviteiten op de 
kinderboerderij
Heel wat klassen konden genieten van de toffe winte-
ractiviteiten op de kinderboerderij zoals snoepen van 
spinnensoep, speculaaskoekjes bakken, papier en kerst-
kaart maken, feestkaars gieten, , ons knuffelverhaal, vogels 
voeren in de winter en de nieuwe activiteiten feestvarkens 
op de boerderij en roofvogel-‘veld’-werk. In februari staan 
de dieren van de kinderboerderij centraal in volgende 
educatieve pakketten: dierenliefde in valentijnsstijl, winter = 
dikketruiendag, SOS natuur en melk voor elk.
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JEUGD

Techniekacademie Nieuwpoort

Zit je in het vijfde of zesde 
leerjaar? Ben je creatief? 
Vind je het een uitdaging om 
de wereld te verbeteren en 
mensen te helpen?

Kriebelt het om je wilde ideeën in de praktijk te brengen? 
Misschien heb je niet genoeg basiskennis om zelf aan de 
slag te gaan, maar zie je het wel zitten om in groep sa-
men te experimenteren? Dan is de Techniekacademie van 
Nieuwpoort geknipt voor jou! In een heus technologielabo 
zal je samen met vrienden, in een gezellige sfeer, heel 
wat beleven. Je maakt kennis met technologisch gereed-
schap en nieuwe materialen. Je ontdekt dat techniek en 
technologie overal om je heen zijn. Je zet zelf technische 
systemen in elkaar en wie weet zorg je er als toekomstige 
uitvinder wel voor dat je techniekmentor ook van jou iets 
opsteekt. Kortom jongens en meisjes met goesting in 
STEM (Science Technology Engineering Mathematics) 
kiezen voor de Techniekacademie. 

De Techniekacademie is een nieuw initiatief in samen-
werking met de stad Nieuwpoort. Deze bestaat uit elf 
praktische workshops en één bedrijfsbezoek op woens-
dagnamiddag  van 13.30 u. tot 15.30 u. 
- Locatie: Jeugdcentrum ‘De Panger’,
 Dudenhofenlaan 2B 
- Data: van 7 januari tot 1 april 2015 
- Inschrijven: het aantal plaatsen is beperkt; schrijf nu   
 vlug in via www.techniekacademie-nieuwpoort.be 
- Deelnameprijs:  e  50 - materiaal en verzekering
 inbegrepen 

   via de website of rik.hostyn@vives.be
      M 0496 54 86 34

Halloweentocht

Op 31 oktober 2014 namen 1338 mensen deel aan de Halloweentocht 
door de straten van Nieuwpoort. Het was een griezelige wandeling 
langs verschillende akelige locaties in het centrum. De 84 vrijwilligers 
zorgden voor prachtige griezeltaferelen en wie honger of dorst had kon 
genieten van een soepje en een lekker pintje of fruitsapje.

Zoekertjes

De jeugddienst is op zoek naar enthou-
siaste jongeren die willen deelnemen 
aan de jeugdraad. Heb jij interesse 
om je in te zetten voor kinderen en 
jongeren in Nieuwpoort of heb je leuke 
ideeën om iets te organiseren voor de 
jeugd? Dan ben jij de persoon die we 
zoeken. Stuur een mailtje naar jeugd@
nieuwpoort.be met een kleine motivatie 
waarom je deel wil uitmaken van de 
jeugdraad.

Voor de organisatie van een nieuwe 
halloweentocht in oktober 2015 zijn 
we op zoek naar unieke locaties in 
Nieuwpoort. Weet jij enkele leuke 
plekken met een goeie doorstroom 
voor de deelnemers aan de tocht, 
laat het ons zeker weten. Het is wel 
belangrijk dat er een verschillende  
ingang en uitgang is zodat iedereen 
vlot kan doorstappen. 
jeugd@nieuwpoort.be of T 058 23 91 26.

In mei 2015 wil de jeugddienst een 
“roefeldag” (kinderen in contact brengen 
met verschillende beroepen) organiseren 
voor de kinderen uit Nieuwpoort. Om alles 
vlot te laten verlopen, zijn we op zoek naar 
vrijwilligers die ons hierbij willen helpen. 
Wij denken aan bedrijven, begeleiders, 
handelaars die zich willen inzetten om de 
kinderen een leuke, leerrijke dag te bezor-
gen. Geef ons een seintje voor eind februari 
als u dit ziet zitten. Meer info jeugd@nieuw-
poort.be of T 058 23 91 26

GEZOCHT
Extra vrijwilligers 
werkgroep fuiven 
vzw jeugdhuis de Prieze

Jeugdhuis de Prieze organiseert heel wat activiteiten dankzij 
een vrijwilligersgroep van meer dan 20 jongeren. 
Om de continuïteit van de werking te garanderen proberen ze 
op regelmatige basis nieuwe vrijwilligers te werven. Voor de 
werkgroep fuiven is het jeugdhuis nog op zoek naar enkele 
nieuwe vrijwilligers. 
Ben je ouder dan 16 en heb je zin in een nieuwe uitdaging? 
Neem dan contact op met Jan Ameel van de jeugddienst via 
jan.ameel@nieuwpoort.be of T 058 23 91 26. Hopelijk kunnen 
wij ook jou verwelkomen als vrijwilliger!
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Naschoolse kinderopvang

In de buitenschoolse kinderopvang in het jeugdcentrum wil-
len we de kinderen hun vrije tijd laten doorbrengen in een 
niet-schoolse en kindvriendelijke sfeer, dit voor kinderen 
van 2,5 tot 12 jaar. De kinderen worden met de schoolbus 
van de verschillende Nieuwpoortse scholen naar de jeugd-
dienst gebracht. De ouders moeten de kinderen ‘s avonds 
zelf komen ophalen.

Er is elke schooldag opvang voorzien vanaf 16 u. tot en 
met 18 u., alsook de woensdagmiddag vanaf 11.45 u. tot 18 
u. Gelieve voor woensdagmiddag een lunchpakket en 
eventueel nog een drankje en koekje te voorzien.

Soms wordt er op woensdag een speciale activiteit voorzien. 
Bijvoorbeeld: knutselen, filmvoorstelling, maskers maken, 
kleuterdansen, vertelnamiddag en nog veel meer.
Tijdens de buitenschoolse opvang kunnen de kinderen ook 
gebruikmaken van computers om huistaken te maken of op 
internet te surfen.

U kunt de kinderen voor de buitenschoolse opvang
inschrijven in de jeugddienst. Er wordt gevraagd een medi-
sche fiche met bepaalde gegevens van uw kind in te vullen. 

De prijs voor de opvang bedraagt e 0,50 per begonnen
halfuur. Er wordt gewerkt met beurtenkaarten (e 20 of e 40) 
die bijgehouden worden door de begeleiders van de opvang. 
De dagen dat u wenst gebruik te maken van de opvang 
moeten niet op voorhand worden doorgegeven.

   Jeugddienst Dudenhofenlaan 2b, 8620 Nieuwpoort
        T 058 23 91 26 - jeugd@nieuwpoort.be

Flash: comedy in het jeugdhuis!

Op vrijdag 20 februari 2015 staat lachen centraal in het 
jeugdhuis van het jeugdcentrum. Dit jaar staan er opnieuw 
twee toppers geprogrammeerd: 

Jeron Dewulf is bekend als acteur en improvisator. Enkele 
jaren geleden begon hij voorzichtig met stand-up comedy. 
Voorzichtig werd al snel roekeloos, onvervaard en met volle 
overgave. Onlangs omschreef iemand hem als, “nen ted-
dybeer met gigantische klauwen en een vuil pelske”. Na 
“Foute Vrienden” is de tijd rijp om iedereen te laten kennis- 
maken met zijn stand-up voorstelling.

Erhan Demirci ontziet als zoon van een Turkse mijnwerker 
in zijn shows geen enkel onderwerp. Zijn eigen uittocht van 
het harde, Limburgse dorpsleven naar het nog hardere ‘Life 
in the ghetto’ van de grootstad Brussel nog het minst. Erhan 
gaat als allochtoon door het leven, heeft daar zo zijn eigen 
kijk op en dat zal u geweten hebben. Erhan Demirci ken je 
ook wel van de programma’s Nuff Said (Canvas) en Café 
Corsari (Eén). 

De deuren gaan open om 20.30 u., de show start om 21 u. 
Vijf minuten voor de start sluiten de deuren definitief en kan 
er niemand meer toegelaten worden. 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de jeugddienst en aan de balie 
van het stadhuis vanaf maandag 26 januari en kosten e 6, 
de voordeelpas jeugd – cultuur – sport waarmee Nieuw-
poortse jongeren 50% korting krijgen is geldig (e 3 i.p.v. e 6). 
De plaatsen zijn beperkt, snel zijn is dus de boodschap. 
Het jeugdhuis is gelegen in de Dudenhofenlaan 2c 
te Nieuwpoort. 

   Jeugddienst Nieuwpoort, Dudenhofenlaan 2b
        T 058 23 91 26 – jeugd@nieuwpoort.be
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Busreis
Dudenhofen

Noteer alvast in je 
agenda! De Ju-
melagecommissie 
organiseert in sa-
menwerking met het 
stadsbestuur van Nieuwpoort  een zesdaagse 
reis naar onze verbroederingsgemeente Rodgau 
– Dudenhofen in Duitsland. De reis gaat door 
van 3 tot 8 juni 2015. In deze periode vieren ze in 
Rodgau – Dudenhofen het 40-jarige bestaan van 
hun verbroedering met Nieuwpoort.
Deze reis is een unieke kans om onze partner-
stad beter te leren kennen.

   Meer praktische informatie vindt u terug
in de volgende editie van Nieuwpoort Uw Stad 
(maart-april).

GEZOCHT
Acteurs, actrices, figuranten, 
muzikanten en allround medewerkers 
voor heksenfeesten 2015

Droom je van een carrière als acteur of actrice? Ben je al jarenlang in
de ban van de hekserij en het leven van Jeanne Panne; de heks van 
Nieuwpoort? 
Zit het toneelspelen in je bloed en ben je vrij op 10, 11 en 12 juli 2015? 
Dan is dit je kans! Nieuwpoort is op zoek naar jou!  We zoeken zowel 
acteurs/actrices als figuranten van alle leeftijden, muzikanten en/of 
allround helpers die tijdens de heksenfestival 2015 willen meewerken.  

Ben je geïnteresseerd ? 
Bezorg dan als de bliksem onderstaande bon terug naar :
Heksenfestival 2015
Toerisme Nieuwpoort - t.a.v. Benjamin Debruyne
Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort, T 058 22 44 27, F 058 22 44 28  
E-mail: benjamin.debruyne@nieuwpoort.be

Of  surf naar de website van Jeanne Panne www.jeannepanne.be.

Naam + voornaam: .....................................................................................................................................................................................

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

Leeftijd:  .....................................................................................................................................................................................................

Rijksregisternummer: ................................................................................................................................................................................

Rekeningnummer: .....................................................................................................................................................................................

Telefoon:  ..............................................................................................  GSM:  ......................................................................................... 

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

Vereniging: ................................................................................................................................................................................................ 

Toneelervaring:    JA    /   NEE*   

Wil graag meedoen als: 

 Acteur/actrice       –        figurant        –        animator        –         muzikant       –        technische ondersteuning*

  (*schrappen wat niet past)

TOERISME

Deelname Heksenfeesten 2015
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Sportpark: voetbal
Zondag 4 januari om 9.30 u. F.C. Ramskapelle – 
  De Hoek 
Zaterdag 10 januari om 14.30 u. Astra – Vet. ODK 
Zondag 11 januari om 9.30 u. F.C. Ramskapelle – 
  Bouwwerken Deprez Geert
Zaterdag 17 januari om 14.30 u. Trianon  – Vet. ODK
Zaterdag 24 januari om 14.30 u. Trianon  – Schiptje 
  Astra – VOSK
Zondag 25 januari om 9.30 u. F.C. Ramskapelle –
  Rozeveldvrienden B 
Zaterdag 31 januari om 14.30 u. Schiptje – Nieuwstad
  Astra – Vet. Veurne
Zaterdag 14 februari om 15 u. Astra – De Kroon 
  Schiptje – Vet. Veurne
Zaterdag 21 februari om 15 u. Schiptje – Astra
  Trianon – Brouwerijtje
Zaterdag 28 februari om 15 u. Astra – Trianon

Sportzaal: tafeltennis
Zaterdag 17 januari om 19 u. Nieuwpoort A – Gullegem E 
  Nieuwpoort B – Bredene B
  Nieuwpoort C – Paletje A  
  Nieuwpoort D – Oostende F 
Woensdag 21 januari om 20 u. Nieuwpoort Veteranen 1A –
  Brugge A 
Woensdag 28 januari om 20 u. Nieuwpoort Veteranen 1A –
  Zandvoorde A 
Zaterdag 21 februari om 19 u. Nieuwpoort A – Zonnebeke A 
  Nieuwpoort B – Knokke-Heist A
  Nieuwpoort C – Zonnebeke B 
  Nieuwpoort D – Damme E

Kleuterboemeldag voor scholen
Op dinsdag 21 en donderdag 23 oktober organiseerde de 
stedelijke sportdienst voor de zesde maal een kleuterboe-
meldag voor de kleuters van alle Nieuwpoortse scholen. 
De kleuters van het Stella Maris sportten op dinsdag en 
op donderdag waren de kleuters van De Pagaaier en De 
Vierboete aan de beurt.
De kleuters kregen via een doorschuifsysteem sportacti-
viteiten aangeboden op hun niveau. Dit alles vond plaats in 
de sportzaal, in het Chirolokaal en in het stedelijk zwem-
bad. Er kwamen verschillende soorten sportactiviteiten aan 
bod: hindernissenparcours, circustechnieken, zwemmen,… 
Na afloop kregen alle kleuters een drankje, een koek en 
een geschenkje aangeboden. Via een flyer werd ook nog 
promotie gemaakt voor het kleuterturnen dat georga-
niseerd wordt te Nieuwpoort en waar nog altijd kan aan 
deelgenomen worden met een sportpas.

Quiz van de sportdienst

De sportdienst kon opnieuw pronken met maar liefst 59 ploe-
gen die deelnamen aan de quiz van de sportraad. Onder leiding 
van quizmaster Roger Maes werd het weer een gezellige avond 
met allerlei onderwerpen zoals aardrijkskunde, geschiede-
nis, muziek, Nieuwpoort, actualiteit, TV en film en uiteraard ook 
sport. Voor de rode draad moesten de deelnemers dit jaar zoe-
ken naar een persoon, al dan niet gestorven.  Nelson Mandela 
was het juiste antwoord. Dit jaar konden de ploegen een joker 
inzetten wat op het gekozen onderwerp dubbele punten ople-
verde. De verrassing bestond uit 3 onderdelen (per vraag) waar 
men kon kiezen tussen een makkelijke vraag  (1 punt), een iets 
moeilijker vraag (2 punten) en een moeilijke vraag (3 punten). 
Op dit laatste onderwerp kon ook het publiek deelnemen. Win-
naar dit jaar was schepen Kris Vandecasteele. Er namen maar 
liefst 6 damesploegen deel. De eerste damesploeg kreeg een 
prijs. Ook werden er prijzen voorzien voor de eerste 10 plaatsen. 
De plaatsen 11, 22, 33, 44, 55 kregen elk een ontbijtpakket van 
Lighthouse. Er werden twee zeiltrippen met de Endlich verloot.

Een overzicht van de eerste 20 ploegen met hun eindscore op 140 
punten:

SPORT EN RECREATIE

1. Team Nordex – 118
2. N-VA Nieuwpoort – 117,5
3. The Black Velvets – 109,5
4. Nidavo – 108,5 
5. D’Oede Mussels – 108 
6. Twee Geniën en Edwin – 103,5
7. S.A.L.O.O.N. – 96,5
8. VKNE Astra – 96,5
9. Moeder Romain – 96,5
10. Atheneum “De Vierboete” –  96

11. KVWN “Oude Jonghe” – 93,5
12. CM-kern – 92,5 
13. Lodo B – 92,5 
14. Freddy Veirs – 92 
15. Jeanne Panne Bikers 1 – 89
16. The Handsomes – 89 
17. Endlich 1 – 88,5
18. De Leyes – 85,5 
19. Abnormalia – 84,5
20. Whiskypedia – 84
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Krokusvakantie 2015
SPORTPARK: VOETBAL

Jonge sportievelingen kunnen tijdens de krokusvakantie
(16 februari t.e.m. 20 februari) opnieuw deelnemen aan
sportkampen. 
- 8.30 u. tot 11.30 u. : 1ste – 2de – 3de leerjaar : Reis rond de wereld
- 13.30 u. tot 16.30 u. : 4de  – 5de – 6de leerjaar: Reis rond de wereld
- Prijs: e 30 voor Nieuwpoortenaars 
 e 35 voor niet-Nieuwpoortenaars | Verzekering inbegrepen.
- Locatie: Stedelijke sportzaal, Leopold II- park. 

  Sportdienst Nieuwpoort - T 058 23 75 40

6e Duin – Strand – Poldertocht 
Mountainbike

Op zondag 8 februari 2015 gaat voor de zesde keer de Duin – 
Strand – Poldertoertocht Mountainbike van start. Het parcours 
is een beetje vernieuwd en ook de afstanden werden ten 
opzichte van de vorige editie aangepast. Een kortere afstand 
van 27 km werd toegevoegd voor de beginnende mountainbiker. 
Ook voor de handbikers  is er een parcours van 25 km.
Men kan dus kiezen voor een parcours van 25 km (enkel voor 
handbikers), 27 km, 40 km of 50 km.
- Inschrijven, start & aankomst: Sport- en Recreatiepark,
 Dudenhofenlaan, 2B.
- Starten kan van 8 u. tot 13.30 u. Voor de handbikers
 van 9.30 u. – 13.30 u.
- Prijs: e 4. Jongeren tot 15 jaar kunnen gratis deelnemen.
Er is één bevoorrading voor de 27 km, 25 km (handbikers) en 
de 40 km. Voor de tocht van 50 km zijn twee bevoorradingen 
voorzien. Mogelijkheid tot het reinigen van de fietsen (hangt 
af van de weersomstandigheden) en er zijn eveneens douches 
beschikbaar.

  Sportdienst Nieuwpoort - T 058 23 75 40 en Koninklijke 
       Vrolijke Wielrijders Nieuwpoort - M 0472 51 90 09

Sportpassen nog steeds te koop

Nog geen sportpas? Geen probleem. 
Iedereen kan nog steeds een sportkaart kopen.
Een sportkaart kost slechts e 25 voor 20 beurten.  
Met één kaart kan je met meerdere leden van je familie ook 
verschillende sportlessen volgen zoals turnen voor kleuters, 
omnisport voor 1ste t.e.m. 6e  leerjaar, aquagym voor alle 
leeftijden, aquajogging, seniorengym, leren zwemmen, start to 
swim, … Aparte folder te verkrijgen. ISB-sportverzekering is 
inbegrepen. 
Er zijn geen sportlessen in de schoolvakanties en op feestdagen.
Sportkaarten kan je kopen aan de kassa van het stedelijk zwem-
bad, Leopold II- park.

“Start to run” 2015 
Jogcursus te Nieuwpoort

- Start: maandag 16 februari 2015 
- Duur: 10 weken (drie keer een half uur per week)
- Plaats: Atletiekpiste sportpark “De Lenspolder”
 in de Dudenhofenlaan
- Prijs: e 25 (verzekering en  begeleiding voor de volledige 
 cursus inbegrepen)
- Wanneer: Iedere maandag-, woensdag- en vrijdagavond
 om 19 u.
 De eerste les start om 18.30 u.
- Inschrijving : Robrecht Beyens, Langestraat 147,
 8620 Nieuwpoort - M 0468 25 80 89
 of bij de stedelijke sportdienst - T 058 23 75 40 
- Organisatie: stedelijke sportdienst in samenwerking
 met MACW

Huldiging sportlaureaten

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de sportraad in de Stadshalle 
worden op zondag 22 februari 2015 de “Sportlaureaten 2014” 
gehuldigd. Volgende trofeeën worden uitgereikt: Trofee voor 
Sportprestatie, Sportjongerentrofee en Trofee voor Sport-
verdienste.
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Zwembaddagen

De zwembaddagen op 14, 
15 en 16 november in het 
stedelijk zwembad van 
Nieuwpoort waren een
succes. Bij het evenement 
‘Zot van Zwemmen’ zijn er 
maar liefst 11 370 lengtes 
gezwommen, wat neerkomt 
op een totale afstand van 
284,25 km. 

Op zaterdag 15 november 
namen 24 ploegen mee aan 
de estafette. Proficiat aan alle 
deelnemers! 

UITSLAG ESTAFETTE

Clubs
1. Team Cost – 2765
2. Beach Boys – 2695
3. WPCN – 2605
4. VZN A – 2450
5. VZN Heren – 2250
6. ROSC Masters – 2200
7. Zwembadteam – 2110
8. Issera – 2025
9. Pepsico 2 -1900

10. Pepsico 1 – 1895
11. VZN B – 1846
12. VZN Dames – 1687,5
13. Jeugdbrandweer – 1621
14. Nieuwpoortse Badminton – 1475
15. Ouderraad De Pagaaier – 1470
16. Chiro de Branding – 1335 

Families
1. Familie de Bakker – 1550
2. Familie Trybou – 1500
3. Maresouliesjes – 1470
4. Familie Legein – 1435
5. Familie Florizoone – 1263
6. Familie Weise – 1255
7. Familie Callewaert – 1175
8. Familie Lawaese – 1107

ZWEMBAD

Senior Games te Blankenberge

Begin oktober 2014 organiseerde BLOSO opnieuw een senio-
rensportdag te Blankenberge. Het sportaanbod van de ‘Senior 
Games’ bestond uit 5 competitiesporten en meer dan 40 recre-
atiesporten waaraan iedereen kon deelnemen. Deze initiaties 
werden op verschillende locaties te Blankenberge gegeven 
waaronder het Bloso-centrum en de Floréal. Een delegatie uit 
Nieuwpoort nam voor de vierde keer  deel aan de Senior Games 
te Blankenberge. Het stadsbestuur laste opnieuw een bus in en 
19 senioren namen deel aan dit evenement. De sportievelingen 
konden kiezen uit een mega-aanbod van sporten.Zowel ’s mor-
gens als ‘s namiddags kon men deelnemen aan verschillende 
sporttakken. Onze deelnemers kozen voor minigolf, schiet-
lapschieten, speedball, zumba, kleiduifschieten, ping pong, wan-
delen en drums alive (met drumstokken op een fitball drummen 
op het ritme van muziek). 
In totaal namen maar liefst 5000 sportievelingen deel uit alle 
hoeken van Vlaanderen. Als afsluiter was er een optreden van 

‘de Romeo’s’. Volgend jaar zijn de deelnemers zeker weer 
van de partij en we hopen dat er nog meer Nieuwpoortse 
sportievelingen zullen meegaan.
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Op donderdag 1 januari is het zwembad gesloten. 
Vrijdag 2 januari is het zwembad open van 9 u. tot 17 u.

Activiteiten sportpassen voorjaar 2015

MAANDAG 
• Aquafitness:  op 23 februari, 2 en 9 maart 2015
 van 19 u. tot 19.45 u.
• Aquajogging:  op 16, 23 en 30 maart 2015
 van 19 u. tot 19.45 u.

WOENSDAG
• Aquagym voor senioren:  vanaf woensdag 7 januari 
 t.e.m. woensdag 27 mei 2015 van 9.30u. tot 10.20u.
  (niet tijdens vakanties)
• Leren zwemmen voor volwassenen en senioren: 
 Heb je altijd willen leren zwemmen, maar is het  er nooit van 
 gekomen? Dan is dit de kans! Er staat geen leeftijdsgrens op, je 
 bent nooit te oud om te leren zwemmen. De lessen gaan door op 
 woensdag (vanaf 7 januari) van 10.30 u. tot 11.15 u. (12 lessen)
 - Prijs: inkom zwembad + e1,75 of 1 stempel op sportpas.
 - Inschrijven: aan de kassa van het zwembad of T 058 23 38 88 
    of via e-mail zwembad@nieuwpoort.be

DONDERDAG
• Stijlverbetering  aanleren keerpunt crawl, aanleren startduik: 
 De lessen gaan door op donderdag van 19 u. tot 20 u.
 van  8/01 t.e.m. 12/02 (6 lessen). Voorwaarde: minimum 50 meter 
 crawl kunnen zwemmen! Vooraf inschrijven.
• Stijlverbetering  crawl: De lessen gaan door op donderdag 
 van 19 u. tot 20 u. van 26/02 t.e.m. 2/04  (6 lessen).
 Voorwaarde: minimum 50 meter crawl kunnen zwemmen! 
 Vooraf inschrijven.

Ravotnamiddag

Iedere woensdag- en zaterdagnamiddag tussen 13.30 u. 
en 16.30 u. kunnen jullie komen ravotten in het zwembad 
met de nieuwe attractie ‘Challenge Track 3’.

Openingsuren krokusvakantie
Van maandag 16/02 t.e.m. zondag 22/02/2015     
 
Maandag:  9 u. - 20 u.
Dinsdag: 9 u. - 20 u.
Woensdag: 7 u.  - 20 u.
Donderdag: 9 u. - 20 u.
Donderdag: 9 u. - 20 u.
Vrijdag: 9 u. - 21 u.
Zaterdag: 9 u. - 18 u.
Zondag: 9 u. - 13 u.
 

Aquacycling

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de nieuwe reeks die begint op 
maandag 5/01, dinsdag 6/01 en vrijdag 9/01/2015 met telkens 6 lessen.

- Prijs: e 43
- Info en inschrijven: kassa zwembad, T 058 23 38 88
 of via e-mail zwembad@nieuwpoort.be



IN DE KIJKER

Felix Vermeirsch 

De jonge cellist Felix Vermeirsch (14) uit Nieuwpoort werd 
op de 49ste editie van de Belfius Classics gerangschikt bij 
de beste laureaten. Dit jaar schreven 161 kandidaten uit 84 
verschillende academies voor muziek en woordkunsten zich 
in voor deze prestigieuze wedstrijd. 16 leerlingen van acade-
mies uit West-Vlaanderen werden beloond met een “eerste 
prijs” of een “tweede prijs”. Felix behaalde een dubbel en dik 
verdiende eerste prijs met 95/100. De enthousiaste jury was vol 
lof: “schitterende prestatie, absolute Belgische top in amper 
6 jaar cellostudie, reeds professioneel, enorm potentieel door 
zijn jonge leeftijd”.  De jonge musicus werd ook laureaat van 
Belfius Classics voor de compositie met zijn pianowerk “no 
man’s land”. Hij trok in maart naar de internationale cellowed-
strijd Liezen in Oostenrijk en eindigde in de finale bij de tien 
beste cellisten van zijn leeftijdscategorie. Felix was ook te gast 
bij Cultuur 7, in het programma “Mee met Morgen”. Hij was te 
zien in dit programma op 2 november en bovendien speelde 
hij een stuk van Bach in de trailer ervan. Op 22 en 23 novem-
ber speelde Felix het eerste celloconcerto van Saint – Saëns 
met het symfonisch orkest JeMOO in Gent en Kortrijk. Op 14 
december was Felix te gast in Diksmuide, met The Armed Man 
– A mass for Peace.

Vincent Florizoone
Vincent Florizoone, sinds 2008 chef van Grand Cabaret in 
Nieuwpoort, behaalde begin oktober de derde plaats in de 
wedstrijd ‘Eerste Kok van België’. Pascal Peters, sous-chef van 
restaurant Vivendum te Dilsen-Stokkem, won de wedstrijd. Vol-
gens de voorzitter van de jury, Eddy Van Maele, lag het niveau 
erg hoog: “Nooit eerder lagen de resultaten van de vijf kandi-
daten zo dicht bij elkaar.” Vincent combineert nieuwe keuken-
trends en technieken met respect voor traditie en cultuur. Vorig 
jaar serveerde hij onder andere getatoeëerd vlees met inkt op 
basis van bier.

Stéphanie De Backer

Stéphanie De Backer stelt met 
trots haar eerste boek voor.
Stéphanie werkt op het kabinet van 
burgemeester Roland Crabbe.
Ze is geboren in 1986 en woont 
samen met haar echtgenoot en 
twee kinderen in Diksmuide. Als 
kind schreef ze reeds dagboeken 
vol verhalen. 
Na haar opleiding geschiedenis en 
een onderdompeling in de indianen-
cultuur begon het personage Clara François zich te ontwik-
kelen. Aangemoedigd door haar moeder en dankzij enkele 
inspirerende reizen kwam het debuut van de auteur tot stand.
‘In de Schaduw van de Jaguar’ weerspiegelt haar liefde voor de 
fauna en flora en de instandhouding ervan.

Voor de nieuwsgierige zielen onder jullie geven we hier een 
korte teaser:

“Ik word wakker midden op het dorpsplein. Het vuur in het 
midden smeult nog lichtjes na als een vage herinnering aan de 
ceremonie van gisterenavond.
Rondom me liggen indianen met hun partner. Naakt. Verstren-
geld.
Een alarmbelletje rinkelt in mijn verdoofde brein.
Ik werp een blik op mezelf. Wat ik zie, stelt me enerzijds gerust 
en doet anderzijds mijn hart even stilstaan van pure paniek.

Eerst het positieve nieuws. Ik heb mijn kledij nog aan. Wat 
een opluchting. Het is echter wel zo dat ik me niets tot heel 
weinig herinner van de voorbije nacht. Kachino’s armen liggen 
rondom me en we liggen lepeltje met elkaar. Twee puzzel-
stukjes die naadloos in elkaar passen. Ik veeg de gedachte 
gepanikeerd weg. Mijn hart begint wild te bonzen en mijn brein 
gaat over de tientallen mogelijke rampscenario’s die door mijn 
hoofd flitsen. Wat is hier gebeurd?”



GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD

Flitsen uit de gemeenteraad 
van 23 oktober 2014

KERKFABRIEK BUDGET 2015
De raad nam akte van volgende budgetten die vervat zitten in het 
meerjarenplan 2014-2019:
De kerkraad van de kerkfabriek St.-Laurentius stelde in zitting 
dd. 15 juli 2014 het budget 2015 vast. Hierin wordt een gemeente-
lijke exploitatietoelage voorzien van e 34.836,4 incl. BTW. 
De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Georgius stelde in zitting 3 
juli 2014 het budget 2015 vast. Hierin wordt een gemeentelijke 
exploitatietoelage voorzien van e 10.480,32 incl. BTW.
De kerkraad van de kerkfabriek O.L.-Vrouw stelde in zitting dd. 
15 juli 2014 het budget 2015 vast. Hierin wordt een gemeentelijke 
exploitatietoelage voorzien van e 103.932,07 incl. BTW.
De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Bernardus stelde in zitting 
dd. 13 augustus 2014 het budget 2015 vast. Hierin wordt een ge-
meentelijke exploitatietoelage voorzien van e 36.609,65 incl. BTW 
waarvan 90% ten laste van Nieuwpoort (e 32.948,69 incl. BTW) en 
10% ten laste van Koksijde. 

TOETREDING TMWV (FARYS) AANKOOPCENTRALE 
De raad keurde het toetredingsdossier van TMVW (FARYS), 
aangaande de Divisie Aanvullende Diensten en de bijhorende ser-
vicelijn, goed. Door toe te treden tot deze intercommunale kun-
nen enerzijds goedkopere prijzen als gevolg van het schaalvoor-
deel worden bekomen, en dient anderzijds de stad niet langer 
zelf de procedures tot aankoop te voeren. Om toe treden wordt 
een kapitaalinbreng gevraagd van e 2000 en de stad bekomt 2 
aandelen. Daarnaast krijgt iedere aandeelhouder 1 vertegen-
woordiger in het directiecomité Aanvullende Diensten. Ook het 
OCMW en de AGB’s zouden via de stad gebruik kunnen maken 
van de aankoopcentrale van TMVW (FARYS). 

BENAMING JAAGPAD TUSSEN NIEUWPOORT-PLASSENDALE 
EN HET NIEUW BEDELF 
De raad keurde de naam ‘Boterdijk’ goed voor het jaagpad tussen 
Nieuwpoort-Plassendale en het Nieuw Bedelf. Dit jaagpad ligt 
immers in het verlengde van de Boterdijk, grondgebied Middel-
kerke. 

AANKOOP VAN TWEE ELEKTRISCHE STRAATAFVALZUIGERS 
VOOR DE CEL NETHEID
De raad keurde in de zitting de aankoop van 2 elektrische straat-
afvalzuigers goed voor de cel netheid. Raming kostprijs: e 39.000 
incl. BTW.

LEVEREN VAN EEN VRACHTWAGEN MET LAADKRAAN EN CON-
TAINERBELADINGSSYSTEEM
De raad gaf de toestemming voor de aankoop van een vrachtwa-
gen met laadkraan en containerbeladingssysteem . Deze vracht-
wagen zal voornamelijk ingezet worden voor het ledigen van de 
ondergrondse containers. Raming kostprijs: e 250.000 incl. BTW.

STUDIE: HERAANLEG VAN DE MARKTSTRAAT EN AANLEGGEN 
BIJKOMENDE PARKEERPLAATSEN OP HET MARKTPLEIN
De raad gaf de toestemming voor het uitvoeren van de ‘Studie – 
heraanleg van de Markstraat en aanleggen bijkomende parkeer-
plaatsen op het Marktplein’. Raming kostprijs van de wegenis-
werken: e 500.000 incl. BTW.  Raming kostprijs studieopdracht:
e 25.000 incl. BTW. 

OVEREENKOMST INZAKE TOEGANKELIJKHEIDSADVISERING 
2013-2019 
De raad keurde de overeenkomst goed tussen de stad Nieuwpoort 
en vzw Westkans inzake toegankelijkheidsadvisering voor de pe-
riode 2013 – 2019. Met deze overeenkomst kan de stad beroep 
doen op vzw Westkans voor technische advies op maat inzake 
integrale toegankelijkheid van de gemeentelijke infrastructuur, 
advisering van de ambtenaar ruimtelijke ordening, inventarisatie 
en doorlichting van de toegankelijkheid van de bestaande infra-
structuur, informatie en vorming van ambtenaren, vertalen van 
documenten in klare taal. Raming kostprijs minimale dienstver-
lening: e 9.283,12 (BTW incl. en excl. prijsherzieningen) per jaar.

WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN KONINGIN ELISABETHLAAN 
EN SLACHTHUISSTRAAT
De raad keurde het ontwerp van wegen- en rioleringswerken in 
de Koningin Elisabethlaan en Slachthuisstraat dd. 9 september 
2014 goed. Raming kostprijs werken: e 800.016,49 incl. BTW, 
waarvan e 237.743,31 incl. BTW ten laste van de stad. 

WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN ONZE-LIEVE-VROUW-
STRAAT 
De raad keurde in zitting dd. 11 september 2014 het bestek 
wegen- en rioleringswerken O.L.-Vrouwstraat goed. Overwe-
gende dat de tekst van het bijzonder bestek werd aangepast trok 
de raad dit besluit in en keurde de raad opnieuw het ontwerp 
wegen- en rioleringswerken dd. 20 augustus 2014 goed. Raming 
kostprijs: e 1.223.292,35 incl. BTW, waarvan e 598.509,54 excl. 
BTW + e 125.687,00 incl. BTW ten laste van de stad. 

VERNIEUWEN VAN DE ALBERT I-LAAN (VAK J. CARDIJNLAAN 
– LOUISWEG – SAMENWERKINGSOVEDEENKOMST NUMMER 3 
(VERLICHTING) 
De raad keurde in zitting dd. 16 februari 2006 de koepelmodule 
goed inzake de subsidiëring van nieuwe verbindende fietspaden 
langs gewestwegen voor het project ‘Vernieuwen van de Albert 
I-laan’. Het college van burgemeester en schepenen keurde in 
zitting dd. 13 oktober 2014 de samenwerkingsovereenkomst 
nummer  3 (verlichting) tussen het Vlaamse Gewest en de stad 
Nieuwpoort goed voor de N34 Albert I-laan (tussen de Cardijn-
laan en de Louisweg). Het Vlaamse Gewest zal instaan voor de 
plaatsing van de openbare verlichting; voor de stad Nieuwpoort 
zijn aan dit project geen kosten verbonden. De raad aanvaardde 
de samenwerkingsovereenkomst en keurde dit goed.

AANPASSING REGLEMENT JEUGDVOORDEELPAS EN ONDER-
WIJSCHEQUES
De raad voerde bij besluit dd. 24 oktober 2011 de speel- en 
onderwijscheques in, en voerde bij besluit dd. 29 augustus 2013 
een nieuwe reglementering inzake de onderwijscheques, alsook 
de jeugdvoordeelpas in. In het ontwerpreglement wordt de naam 
‘Jeugdvoordeelpas’ gewijzigd in ‘Voordeelpas jeugd – cultuur – 
sport’; deze pas geeft recht op 50 % korting voor deelname aan 
culturele activiteiten georganiseerd door de stad Nieuwpoort 
of het AGB Nieuwpoort, en voor wie aan bepaalde inkomsten 
gerelateerde voorwaarden voldoet 50 % korting op vrijetijdsactivi-
teiten zoals sport-,  jeugd- en zwemkampen, speelpleinwerking, 
naschoolse kinderopvang, enz. De voordeelpas geeft tevens 
recht op de aankoop van 10 onderwijscheques aan gezinnen die 
voldoen aan bepaalde inkomsten gerelateerde voorwaarden. De 
raad stelde het voorgelegde aangepaste ontwerpreglement vast 
en verwierp het raadsbesluit dd. 29 augustus 2013. 
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Flitsen uit de gemeenteraad 
van 27 november 2014

HULDIGING LADY DOROTHIE MOORE-FEILDING: TOEKENNING 
TITEL “FREEDOM OF THE CITY OF NIEUWPOORT”
De raad stemde ermee in om wijlen Lady Dorothie Feilding de 
titel “Freedom of the City Nieuwpoort” te verlenen als eervolle 
beloning en erkenning voor haar inzet als verpleegster en ambu-
lancière tijdens de Groote Oorlog.  De huldiging zou plaatsvinden 
op 2 mei 2015.

LEVEREN VAN EEN HEETWATERONKRUIDBESTRIJDER OP 
AANHANGWAGEN VOOR DE GROENDIENST
De raad aanvaardde en keurde het voorgelegde bestek voor de 
aankoop van een heetwateronkruidbestrijder op aanhangwagen 
dd. 5 november 2014 goed.  Raming kostprijs: e 42.500, incl. BTW.  

LEVEREN VAN EEN KLEINE STRAATVEEGMACHINE VOOR DE 
CEL NETHEID TE NIEUWPOORT-BAD
De raad aanvaardde en keurde het voorgelegde bestek voor de 
aankoop van een kleine straatveegmachine voor de cel netheid dd. 
5 november 2014 goed.  Raming kostprijs: e 102.500, incl. BTW.  

LEVEREN VAN EEN LICHTE VRACHT RIJBEWIJS B MET DUB-
BELE CABINE VOOR DE GROENDIENST
De raad aanvaardde en keurde het voorgelegde bestek voor de 
aankoop van een lichte vrachtwagen rijbewijs B met dubbele 
cabine voor de groendienst dd. 13 oktober 2014 goed.  Raming 
kostprijs: e 35.000, incl. BTW.

VERNIEUWEN VAN DE FRANSLAAN – FASE 6 LEFEBVRE-
STRAAT TUSSEN ALBERT I-LAAN EN ELISALAAN – ONTWERP-
DOSSIER
De raad keurde het ontwerpdossier en kostenraming voor de ver-
nieuwing van de Franslaan – fase 6 Lefevrestraat tussen Albert 
I-laan en Elisalaan goed, met als kostprijs e 1.032.299,92 incl. 
BTW.  Hiervan zijn e 632.329,67 incl. BTW ten laste van de stad 
en e 399.970,25 ten laste van de I.W.V.A.  De opdracht zou gegund 
worden door middel van een open aanbesteding.

RESTAURATIE BOMMENVRIJ – FASE 2B BOUWKUNDIGE RES-
TAURATIEWERKEN (GEBOUW) 
Tijdens de uitvoering van de fase 2A – Bouwkundige restauratie-
werken (dak)  werden sommige werken niet uitgevoerd ingevolge 
onvoorziene werken.  Deze werken worden opgenomen in de 
definitieve restauratiewerken fase 2B – Bouwkundige restaura-
tiewerken (gebouw).  Hierdoor dient de oorspronkelijke raming 
van de restauratiewerken te worden verhoogd.  
De raad keurde de aangepaste raming goed: e 3.412.195,68 incl. 
BTW, waarvan e 2.456.893,93 incl. BTW voor de restauratieve 
bouwkundige werken te willen goedkeuren.  De raad vraagt aan 
Onroerend Erfgoed een subsidie van 60 %, ten bedrage van e 
1.621.549,99, aan en aan de Provincie West-Vlaanderen een sub-
sidie van 20 %, ten bedrage van e 540.516,00. 

PROTESTANTSE BAPTISTENKERK BETHEL – BUDGET 2015
De bestuursraad van de protestantse Baptistenkerk Bethel stelde 
in zitting dd. 20 september 2014 het budget 2015 vast.  De raad 
verleende zijn goedkeuring aan dit budget en aan de exploita-
tietoelage ten bedrage van e 8.277,94 incl. BTW ten laste van de 
stad. 

Apothekers
Raadpleeg www.apotheek.be of bel naar 0900 10 500; 
vanaf 5 januari 2015: 0903 99 000  (€ 0,5 / minuut)

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

Wachtdienst kleine huisdieren
Westkust: De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Lombardsijde

4 januari 2015: Dierenarts Anoa  058/62 67 37
11 januari 2015: Dierenarts Johan Devloo  058/41 49 09
18 januari 2015: Dierenarts Stephanie Maere  0488/25 02 50
25 januari 2015: Dierenarts Suze Bogaerts  058/24 02 30
1 februari 2015: Dierenarts Olivier Debakker  0475/94 41 11
8 februari 2015: Dierenarts Alexandre Salomez  058/41 08 14
15 februari 2015: Dierenarts Guy Colson  058/52 06 10
22 februari 2015: Dierenarts Elise Buyse  0474/36 41 51

MEDISCHE WACHTDIENSTEN
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PanTheater Nieuwpoort:
De Vrolijke Vrouwtjes van Windsor
William Shakespeare
“The Merry Wives of Windsor” is in de Lage 
Landen een weinig gespeelde komedie 
van Shakespeare. Wellicht omdat het stuk 
boordevol onderbroekenlol zit. Misschien 
zag men het niet zitten in het katholieke Vlaanderen en het 
protestantse Nederland om eens op die manier uit de bol 
te gaan. Het stuk verrast omdat de doorgaans bevlogen en 
poëtische Shakespeare zijn taaltalent gebruikt om allerlei 
dubbelzinnige toespelingen te maken. In de Angelsaksi-
sche landen is “The Merry Wives of Windsor” een abso-
lute hit. Genoeg redenen voor het PanTheater om – na 
de ernst van “Nieuwpoort Kaput”  - eens compleet uit de 
bol te gaan. In een vertaling, bewerking en regie van Paul 
Houwen kunt u van de volgende cast genieten: Dominique 
Antonissen en Ann Vanroose zijn de vrolijke vrouwtjes van 
dienst, Hugo Sercu speelt John Falstaff, verder nog Danny 
Burki, Geert Puype, Brigitte De Cock, Ignace Vandewalle, 
Pauline Beernaert, Mathieu Blancke, Sam Beernaert, Lore 
Van Glabeke, Patrick Van Glabeke en Lore Rammeloo.  
Première op zaterdag 24 januari 2015 om 20 uur in Cen-
trum Ysara te Nieuwpoort. Volgende voorstellingen in Ysara 
op zaterdag 7 februari (20 u) en zondag 8 februari (15 u). 
Tickets kosten e 8 en zijn te koop bij de dienst toerisme 
Nieuwpoort-Bad, en aan de infobalie van het stadhuis. 
Houders van een cultuurabonnement Nieuwpoort kun-
nen een ticketje kopen voor e 5. Daarnaast kunt u ook 
reserveren via M 0475 86 91 02 (Paul Houwen) of via info@
pantheater.be.  

Nieuwpoortse vistrap valt in de prijzen
In juni 2014 ontving de Nieuwpoortse vistrap een “uit-
stekend” van de mystery shopper van de VLAM. Na een 
2e plaats in 2012 en een 3e plaats in 2013, veroverde de 
vishandel op 1 december 2014 de 1ste plaats binnen de 
categorie delicatessenzaken én werd ze benoemd tot 
Retail-Ambassadeur van België. De deelnemers aan de 
Retail Awards worden gekozen om hun dagdagelijkse inzet 
voor de klant, hun dienstverlening, klantvriendelijkheid, 
gastvrijheid, service en management. In het voorjaar van 
2015 verhuist de Nieuwpoortse vistrap naar een gloed-
nieuw visatelier in de Ambachtstraat te Sint-Joris. Het hele 
team, met Serge Moetwil aan het roer, dankt haar klanten 
voor hun blijvend vertrouwen in haar “basic”-concept. 

Stelt u een schoonmaakster, tuinman of 
iemand anders tewerk?
Als u een schoonmaakster, tuinman of iemand anders tewerkstelt, 
is het belangrijk dat u haar/hem aangeeft bij de Rijksdienst voor de 
Sociale Zekerheid én verzekert tegen arbeidsongevallen. Als u dat niet 
doet, riskeert u een of meerdere boetes. Concreet moet u:
• zich inschrijven als werkgever bij de Rijksdienst voor de 
 Sociale Zekerheid
• het personeel dat u tewerkstelt aangeven via de Dimona-applicatie
 op het portaal van de Sociale Zekerheid
• de nodige RSZ-bijdrage betalen en
• uw personeel verzekeren tegen arbeidsongevallen 
 bij een erkende verzekeringsonderneming

Meer informatie? Lees de folder over huispersoneel op de website 
van het Fonds voor arbeidsongevallen (www.faofat.fgov.be > over 
het FAO > Publicaties > Folders), raadpleeg de Portaalsite van de 
Sociale Zekerheid (www.socialsecurity.be) of bel het contactcenter van 
de sociale zekerheid op het nummer T 02 511 51 51 (iedere werkdag 
tussen 7 u. en 20 u.).

Voordrachten door herborist 
Lucie De Leye
MAANDAG 26 JANUARI 2015: GEZONDE VOEDING !
Locatie: Hotel Ter Zilte, Marktstraat 19
Voorstelling om 14.30 u. en om 19.30 u.
- Prijs: e 10 (drankje, proevertjes, het maken van een 
 eigen muesli inbegrepen) 
- Inschrijven: bio-natuurvoedng, lalalu cie, Marktstraat 46,
 T 058 23 67 40
MAANDAG 9 FEBRUARI 2015:  ETHERISCHE OLIËN  
- Locatie: Hotel Ter zilte, Marktstraat 19
- Voorstelling om 14.30 u. en 19.30 u.
- Prijs: e 10 (drankje, het maken van een eigen douchegel, 
   badolie en shampoo inbegrepen)
- Inschrijven: bio-natuurvoeding, lalalu cie, Marktstraat 46,
 T 058 23 67 40

Twee keer zilver voor 25 jaar VTM 
op EUBEA’s
Het slotspektakel in Nieuwpoort speciaal voor 25 jaar VTM heeft twee-
maal zilver gehaald op de European Best Event Awards. Zowel in de 
categorie “Best Celebration/Festivity” als “Best Execution” eindigde 
“Een dikke merci vol magie” als tweede. Het event voor 25 jaar VTM 
bestond uit een mix van licht, klank, water, vuurwerk en heel wat spe-
cial effects. Metershoge bewegende poppen, een waterscherm, fontei-
nen in zee, 200 dansers én meer dan 2000 vuurwerkpijlen zorgden 
op 20 augustus 2014 voor een feeëriek spektakel op het strand van 
Nieuwpoort. Het was volledig georganiseerd door de eventsafdeling 
van Medialaan zelf in een regie van creatief directeur Dirk Decloedt. 
“Best Celebration/Festivity” was een behoorlijk zware categorie met 
concurrenten als de shows rond de Olympische Spelen, de Champions 
League van Real Madrid en Heineken Ibiza Final. Voor “Best Execu-
tion” houden ze rekening met de kwaliteit van de regie, het setdesign, 
en de audio-, video- en lichtproductie. In beide categorieën ging “The 
International Commemorative Ceremony of the 70th anniversary of 
Normandy Landings” aan de haal met de gouden medaille.



 IN BEELD

Diamanten jubileum
Tien jaar geleden mocht het stadsbestuur Robert Verburgh en zijn 
vrouw Georgette Arnoys al in de bloemetjes zetten naar aanlei-
ding van hun gouden jubileum. Dit jaar is het koppel zestig jaar 
gehuwd. Robert en Georgette zijn beiden geboren en getogen 
Nieuwpoortenaars. Georgette werkte jarenlang in de keuken van 
het restaurant ’t Visserke. Robert leerde de stiel van elektricien bij 
de electrozaak Minne. Later verhuist het koppel naar Westende, 
waarna ze terugkeren naar Nieuwpoort. Hun zoon Peter schenkt 
zijn ouders drie mooie kleindochters. Het hardwerkende koppel 
verhuisde in 1999 naar een appartement in Nieuwpoort-Bad. De 
actieve Robert vult Georgette perfect aan, die uitkijkt naar de 
komst van haar scooter om binnenkort weer mobieler te worden. 

Minder mobielen centrale
De Minder Mobielen Centrale is een vrijwilligersvervoerdienst 
om bejaarden, mindervaliden en mensen in sociale noodsitua-
ties in de mogelijkheid te stellen zich optimaal te verplaatsen 
binnen en buiten de gemeente. De vrijwilligers werden eind 
oktober beloond met een etentje. De MMC is steeds op zoek 
naar vrijwilligers! Hebt u interesse? Laat het ons weten. 
Als  vrijwillige chauffeur ontvangt u een kostenvergoeding van 
e 0,30 per gereden kilometer. Meer informatie: Hanne Hosten  
hanne.hosten@nieuwpoort.be – M 0475 42 67 19

Fair Trade Marktactie
Naar aanleiding van de Week van de Fair Trade organiseerde de trekkers-
groep van Nieuwpoort een leuke actie op de wekelijkse vrijdagsmarkt op 
3 oktober. Alle bezoekers konden genieten van een kopje (h)eerlijke Fair 
Trade koffie. Er stond een infostand klaar om de passanten verschillende 
brochures aan te reiken, onder meer met als doel hen de weg te wijzen 
naar lokale handelaars die Fair Trade-producten aanbieden.

Scholenwedstrijd
De prijsuitreiking van de jaarlijkse scholenwed-
strijd - georganiseerd door de Verbroedering der 
Vaderlandslievende Maatschappijen Nieuwpoort -
vond dit jaar plaats op 11 november.
Deze wedstrijd was dit jaar aan zijn 50ste editie 
toe. 26 leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar
lagere graad, en 84 uit de 1e graad secundair 
onderwijs namen hieraan deel. Ze werden voor 
hun inzet beloond met waardebonnen.

Briljanten jubileum
Jean Verlinden en Clara Ramoudt mogen dit jaar met trots vieren 
dat ze vijvenzestig jaar gehuwd zijn. In de winter van 1945 ont-
moeten Jean en Clara elkaar in de haringrokerij ‘De Zeemeeuw’, 
waar ze allebei werken. Op 1 oktober 1949 stappen ze in het huwe-
lijksbootje en twee jaar later vinden ze in de Henegouwenstraat 
hun eigen stek. Samen krijgen ze drie zonen. Sinds 1983 woont 
het koppel in Nieuwpoort-Bad. Jean is voorzitter van de Witte 
Brigade Fidelio en van de Verbroedering der Vaderlandslievende 
Verenigingen. Hij zet zich jaarlijks in voor de succesvolle scholen-
wedstrijd, die ook dit jaar plaatsvond op 11 november. Het koppel 
is trots op hun 3 zonen, 4 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen.
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Gouden jubileum
Maurice Ghyselen en Francine Baeyaert gaven elkaar vijftig jaar 
geleden, op 7 november 1964, hun jawoord. Beiden groeiden 
op in een landbouwersgezin en trokken voor hun hogere stu-
dies naar Leuven. Francine specialiseerde zich in de farmacie, 
Maurice studeerde af als burgerlijk ingenieur. Ze kregen twee 
kinderen, die op hun beurt samen zorgden voor vier kleinkinde-
ren. Om te genieten van een welverdiend pensioen verhuisden 
ze naar hun huidige gezellige villa op het Guido Gezelleplein. 
Maurice en Francine vormen een sportief koppel. Maurice was 
een fervent fietser en zijn grootste passie is de jacht. Francine 
kon je dan weer vinden op de tennisbaan. Samen leerden ze de 
knepen van de golfsport.

Vijftig jaar gehuwd
André Ghys en Paula Lambrecht zijn beide afkomstig van de 
Vlaamse Ardennen. Na een ontmoeting in het opluchtzwembad 
in Asper ging de bal snel aan het rollen: vijftig jaar geleden, op 
11 september 1964, beloofden ze elkaar eeuwige trouw. Ze gin-
gen samenwonen in Eine, nabij Oudenaarde. André werkt als 
bouwkundig tekenaar en Paula was tewerkgesteld in een naai-
atelier. Samen krijgen ze twee kinderen. In 1999 beslissen ze 
een appartement te kopen in Nieuwpoort-Bad en in 2006 wordt 
dit hun vaste woonplaats.Wandelen, fietsen, garnaalkruien, ko-
ken of kruiswoordpuzzels oplossen: het koppel houdt er heel 
wat hobby’s op na.

1 jaar De Zathe
Na 3 jaar bouwen was het zover, op 23 november 
2013 werd het nieuwe woonzorgcentrum 
“De Zathe”  officieel geopend. 
Op dinsdag 2 december 2014 was het er feest: 
het centrum kon haar eerste verjaardag vieren in 
het nieuwe gebouw.

Clara Goossen vierde haar 
honderdste verjaardag
Clara Goossens, één van de eerste uitbaatsters van hotel Cos-
mopolite, werd op woensdag 26 november 100 jaar. Ze vierde 
deze bijzondere verjaardag met heel wat familieleden, vrienden 
en kennissen in haar geliefde hotel in Nieuwpoort-Bad.  Haar 
geheime ingrediënt om 100 jaar te worden? Veel liefde om je 
heen, een gelukkig leven leiden en genieten van elk moment.



 IEMAND VAN BIJ ONS… 

Nadine Leeman

Een kunstenares in hart en nieren
Bescheiden, elegant en een spraakwaterval: zo kan Nadine 
Leeman omschreven worden, een plaatselijke artieste die zich 
de wereld van de kalligrafie heeft eigen gemaakt. Ze ademt 
creativiteit uit: haar talent werd haar passie.  
Nadine Leeman woont sinds veertien jaar in Nieuwpoort, wat 
meteen ook de start was van haar intensieve hobby kalligrafie. 

Als bloemschikster en interieur-
adviseur kwam Nadine vaak in 
contact met kleur, vormgeving en 
mooie brochures. Ze begon colla-
ges te maken van mooie foto’s en 
dit groeide uit tot haar passie van 
vandaag: aquarel in combinatie 
met kalligrafie.

Unieke combinatie van aquarel en kalligrafie
Al tijdens haar beroepsleven merkte de artieste dat haar gevoel 
voor kleur en kleurencombinaties groot was. Ze volgde een 
privéopleiding in aquareltechnieken. In haar schilderijen kon ze 
zich uitleven met kleur maar er ontbrak iets: woorden. Al sinds 
jonge leeftijd schreef Nadine graag en haar passie leidde tot 
een unieke combinatie: een huwelijk van tekst en kleur. 

Toch gaat haar voorkeur uit naar kalligrafie. 
Haar lievelingswerk bestaat uitsluitend uit 
woorden. Puur kalligrafisch, met de focus op 
tekst, zwart op wit.

Nadine beheerst verschillende stijlen en gebruikt haar creativi-
teit voor verschillende doeleinden: ze maakt kaartjes; ze bindt 
zelf boekjes in om kleurenkaarten in samen te stellen, om in 
te schrijven of om haar werken samen te voegen; ze maakte 
zelf haar kleurpotlodendoos;  bewerkt zijde met kleur; schrijft 
op borden en tassen en maakt bladwijzers. Voor haar nieuwste 
boek schrijft de kunstenares vooral haiku’s. 

“Kunst zit in mijn genen: zowel mijn mama als oma waren 
heel creatief”
De grootmoeder van Nadine deed op 96-jarige leeftijd nog da-
gelijks aan speldkantwerk voor de modisten in Brussel en haar 
moeder doet aan kunstbreiwerk. Nadine begon met patchwork 
en ging dan over naar kalligrafie, twee kunsten die hun oor-
sprong vinden in Amerika. Ze kijkt vooral op naar John Stevens, 
een Amerikaanse kalligraaf, en volgt dan ook zijn voorbeeld. 

Nieuwpoort
Nadine, afkomstig uit Merelbeke, vond samen met haar part-
ner, Willy Vanhoutte, een nieuwe thuis in Nieuwpoort-Bad. 
Willy ging bij aankomst in Nieuwpoort meteen aan de slag als 
vrijwilliger bij de minder mobielen centrale van het OCMW, 

Nadine begon steeds meer tijd te besteden aan haar hobby. 
Tweejaarlijks stelt ze haar werk tentoon in Nieuwpoort, onder 
meer tijdens de Week van de Amateurkunsten’. Ze gaf ook al 
een workshop in de bibliotheek. Vaak wordt haar gevraagd een 
cursus kalligrafie te geven in Nieuwpoort, maar daarvoor is ze 
zelf nog te leergierig. Elk jaar volgt ze een extra opleiding. Zo 
kreeg ze al lessen van topkalligrafen Yves Leterme en Veerle 
Messiaen. Op deze cursussen leren leerling en leerkracht van 
elkaar. 

“Overal waar ik kom heb ik een schriftje en pen bij de hand. 
Kalligrafie is voor mij een passie die niet geblust kan worden.”  
Nadine verloor haar hart in Zuid-Frankrijk. De kleuren, de 
landschappen: het is volgens haar de ideale locatie om nieuwe 
inspiratie op te doen. Daarom trekt ze er met haar partner
vaak heen. Uiteraard met pen en papier binnen handbereik.

Ze bezoekt er de authentieke 
papeteries, kleine, char-
mante boekenwinkels waar ze 
inspiratie opdoet. In Parijs is 
ze vaste klant bij ‘Merci’, een 
klein winkeltje met kalligra-
fisch materiaal. Ze voelt zich 
er een kind in een speelgoed-
winkel en vertrekt er nooit 
zonder een potje inkt of een 
nieuwe pen. Was ze tien jaar 
jonger, dan baatte ze zelf een 
winkeltje uit in de Provence of 
had ze een eigen studio.
Haar ander materiaal koopt ze aan via de webshop van Mary 
Koperdraat, of maakt ze gewoon zelf: handig als ze is, heeft ze 
al enkele pennen zelf gemaakt met behulp van een drankblikje 
en een potlood. 

Goede doelen
De kunstenares gebruikt haar talent ook om zich in te zet-
ten voor goede doelen. Jarenlang werkte ze samen met Doris 
Dorné voor het Kinderkankerfonds. Doris verzorgt de poëzie 
en Nadine plaatst de teksten op kaartjes, borden… Samen
zamelden ze in het verleden bijna e 14.700 in voor het UZ in
Gent. Ook kleinere projecten doen Nadines hart smelten: zo 
maakte ze eens tassen met opschriften voor schoolkinderen, 
die de tassen op hun beurt verkochten om er hun Italiëreis 
mee te financieren. Ze pleziert ook graag haar vrienden en 
kennissen met een werk of een kaartje. Elk jaar stapelen de 
kaartjes zich op tijdens feest-
dagen: iedereen stuurt Nadine 
een kaartje, en zo krijgen ze een 
mooie, unieke en handgemaakte 
kaart terug.

Samen met Nadine wen-
sen we alle Nieuwpoor-
tenaars een 2015 vol 
warmte en geluk! 



 

 

in Nieuwpoort

EINDEJAARSFEESTEN

DONDERDAG 1 JANUARI
Koen De Smet live
Om 15 u. brengt Koen De Smet het beste van 
zichzelf in het kader van de eindejaarsfees-
ten aan zee in Nieuwpoort-Bad.
Locatie: Hendrikaplein, Nieuwpoort-Bad
Organisatie: Handelaarsbond Verenigd 
Nieuwpoort-bad i.s.m. Stadsbestuur 
Nieuwpoort - www.vnbnieuwpoortbad.be

Belgian Status Quo Band
Start het nieuwe jaar met een onvergetelijk 
optreden van de Belgian Quo Band. De band 
spiegelt zich muzikaal volledig aan onze 
helden: een strak gespeelde set met klas-
siekers, niet-statische muzikanten en een 
drive die de mensen niet loslaat. Aanvang 
om 19.30 u. 
Locatie: Marktplein, Nieuwpoort. 

VRIJDAG 2 JANUARI
Koen De Smet live en Gene Thomas
Om 15 u. treedt Koen De Smet op in Nieuw-
poort-Bad, gevolgd door een daverend op-
treden van Gene Thomas om 17 u.
Locatie: Hendrikaplein, Nieuwpoort-Bad
Organisatie: Handelaarsbond Verenigd 
Nieuwpoort-bad i.s.m. Stadsbestuur Nieuw-
poort - www.vnbnieuwpoortbad.be

Nieuwjaarsdrink en Schlagershowband
Klinken op het nieuwe jaar met een hapje 
en een drankje aangeboden door het stads-
bestuur van Nieuwpoort. Aansluitend op de 
speech (met bekendmaking van de winnaar 
van de kerstkransenwedstrijd) volgt een op-
treden van de Schlagershowband. Aanvang 
om 19.30 u. 
Locatie: Marktplein, Nieuwpoort.

ZATERDAG 3 JANUARI
Sprot en Rodenbach, kerstboomverbran-
ding, vuurwerk en optreden
Om 17 u. sprot- en Rodenbachbedeling, 
17.30 u. kerstboomverbranding, 
18.15 u. Paul Severs en 19.15 u. vuurwerk.
Locatie: Hendrikaplein, Nieuwpoort-Bad
Organisatie: Handelaarsbond Verenigd 
Nieuwpoort-bad i.s.m. Stadsbestuur 
Nieuwpoort - www.vnbnieuwpoortbad.be

MUZIEK

Dinsdag 17 februari – Karaoke
Word de ster van de avond op de karaoke-
avond in de tearoom van de Floreal. Aanvang 
om 20.30 u.
Info en organisatie: www.florealgroup.be
T 058 22 46 00

Vrijdag 30 januari 
Patrick Riguelle en John Terra
Het meest verrassende showbizzkoppel 
graaft voor deze show diep in de Ameri-
kaanse muziekgeschiedenis om er de parels 
van uit de befaamde Tin Pan Alley (1885-
1950) op te diepen: evergreens, torch songs 
én jazzstandards van grote componisten als 
George Gerschwin, Fats Waller, Irving Berlin 
e.a. Stemmen van Frank Sinatra, Ray Char-
les, Elvis Presley, Louis Armstrong, Tony 
Bennett, Ella Fitzgerald, Peggy Lee en on-
telbare anderen zijn onvergetelijk. Met een 
band vol oudgedienden van De Laatste Show 
en het vocale geheime wapen Dany Caen, 
wordt het publiek op deze unieke avond mu-
zikaal verwend. Aanvang om 20 u.
Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Haven-
geul 14.
Tickets: VVK e 12,00 – ADD e 14,50
50% korting met voordeelpas 
e 2 korting voor -26j en 60+ 
VVK: Infobalie Stadhuis | Infokantoor 
Hendrikaplein | City Valkestraat
www.cultuurnieuwpoort.be

Donderdag 19 februari
Artiestenavond Floreal club
Stefan Edwards. 
Aanvang om 21 u.
Locatie: Floreal, Albert-I-laan 74. 
Info en organisatie: www.florealclub.be 
T 058 22 46 00

VARIA

26 januari tot 30 januari
Arrangement ontstressen aan de zee
Even weg van alle drukte… Kom genieten van 
de midweek aan zee met talrijke  activiteiten 
om volledig tot rust te komen.
Prijs: e 270 p.p. voor cm-leden, volpension; 
e 30,80 extra voor een 1-persoonskamer
Organisatie: Zorgverblijf Ter Duinen, 
Louisweg 26, Nieuwpoort
Info: www.cm-zorgverblijven.be/ter-duinen/
vakantie/onze-vakantieformules/arrange-
menten/ontstressen-aan-de-zee/

13 februari tot 15 februari – Gastronomisch 
Valentijnsweekend
Valentijn...Romantiek...Lekker eten... Geniet 
een weekendje van zee, gastronomische 
maaltijden, ontspanning en van elkaar ,Vrij-
dagavond: Nieuwpoortse garnaalkroketjes, 
filet pur met verliefde groentjes & pommes 
Pont – Neuf, parade van nagerechtjes. Za-
terdagavond: aperitief met tongstrelende 
hapjes, consommé van jonge duifjes, een-

denborst met polderaardappeltjes & trio van 
wintergroentjes, zeeduivel met aangepaste 
garnituur, Cupido’s dessertpalletje. Kost-
prijs: e 150, inbegrepen:  2 overnachtingen,  
handdoeken en fles cava op de kamer, di-
ners met aangepaste wijnen, uitgebreid ont-
bijtbuffet, optreden op zaterdagavond. Lo-
catie: Zorgverblijf Ter Duinen, Louisweg 46, 
Nieuwpoort.
Info: www.cm-zorgverblijven.be/ter-duinen/
vakantie/onze-vakantieformules/arrange-
menten/gastronomisch-valentijnsweekend 

Zondag 4 januari en 1 februari 
Bijeenkomst Koninklijke postzegelclub
van de Westhoek
Bestuderen van postzegels uit binnen- en 
buitenland.  Postzegelveiling onder de aan-
wezigen.  Raadplegen van de bibliotheek.  
Spreekbeurten door vermaarde filatelisten.  
Vergadering op de eerste zondag van de 
maand behalve in juli en augustus. Aanvang 
om 9.45 u.
Contact: Etienne Moons - T 058 23 37 42 
T 059 43 82 53 - em026@skynet.be
www.pzcwesthoek.be 
Locatie: Hotel Cosmopolite, Koning Albert I 
laan 141, Nieuwpoort 

SPORT

4 oktober 2014 – 28 maart 2015 
Winterlessen tennis
De tennisclub organiseert op zaterdagoch-
tend collectieve en individuele lessen voor 
de jeugd. Locatie: Sporthal,Leopold II-park. 
Kostprijs: e 175 per persoon voor 20 lesuren. 
Vanaf 3 jaar. Op zaterdag van 9 u. tot 12 u. 
Info en organisatie: KTC Issera, Astridpark 
6 – www.issera.be – jeugdbestuur@issera.be 

PODIUM

Zaterdag 3 januari – Toneelkring Willen
is Kunnen “De Vernikkelaar” 
Toneelvoorstelling voor senioren. Aantal 
plaatsen beperkt. Verplicht vooraf gratis tic-
ket af te halen bij dienst toerisme, stadhuis. 
Gratis busvervoer voorzien mits inschrijving. 
Deuren open om 13 u. Org.: Stadsbestuur 
Nieuwpoort i.s.m. Stedelijke Seniorenraad.
Locatie: d’Oude Schole, Ramskapellestraat 
86, Ramskapelle.

Vrijdag 13 februari - Dimitri Leue 
“vanbinnen BANG vanbuiten”
Dit is het derde deel van het drieluik over de 
wondere wereld van de psyche. In deze voor-
stelling is het een liefdesverhaal dat te kam-
pen heeft met angsten en psychoses. Een 



VARIA

operazangeres met smetvrees sluit zich op 
en een trippende regisseur wil alleen haar 
als Aïda. Zuivere beelden en steriele kussen 
worden afgewisseld met rauwe lust en uit-
brekende passie. Teder verteltheater, sensu-
ele beelden, oosterse muziek. Een monoloog 
met vier. Twee muzikanten, een operazange-
res en een acteur.
Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Haven-
geul 14.
Tickets: VVK e 14,00 – ADD e 16,50
50% korting met voordeelpas
e 2 korting voor -26j en 60+ 
VVK: Infobalie Stadhuis | Infokantoor 
Hendrikaplein | City Valkestraat
www.cultuurnieuwpoort.be

Zaterdag 28 februari
Ygor “Dertig februari”
“‘Dertig februari’ is een begrip, een dag, een 
rare dag, zo ‘n dag waarop alles fout loop. Het 
hoeft niet eens februari te zijn, het kan ook in 
oktober, in april, mei… Geen mens die eraan 
ontsnapt. Ook voor mij is het af en toe ‘dertig 
februari’.” Ygor is het alter ego van Filip Hae-
yaert, een kleine man uit Poperinge met een 
blonde krullenkop en aardig wat pluimen op 
zijn muts. Comedy van de bovenste plank.
Locatie: City, Valkestraat 18.
Tickets: VVK e 10,00 – ADD e 12,50
50% korting met voordeelpas
e 2 korting voor -26j en 60+ 
VVK: Infobalie Stadhuis | Infokantoor 
Hendrikaplein | City Valkestraat
www.cultuurnieuwpoort.be

KINDERFILMNAMIDDAG

Woensdag 18 februari 2015 om 14 u. 

ochtend keert hij terug naar huis en blijkt 
Amy plots verdwenen te zijn. Hij schakelt 
direct de politie in en na enig onderzoek 
blijken alle aanwijzingen naar slechts één 
persoon te leiden: Nick...
Niet aangeraden voor -12 jaar.
Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg 
Havengeul 14
Tickets: e 4 | e 2 met voordeelpas 
jeugd-cultuur-sport

TENTOONSTELLING

Doorlopend
Permanente tentoonstelling van eigen 
gemaakte keramiek, Raku, sculpturale 
keramiek, keramische sieraden, handbe-
schilderde zijden sjaals, restauratie van 
keramische kunstwerken. Gratis toegang. 
Openingsuren: 10.30 u.-12 u. en 14 u. - 18 u. 
Mogelijkheid tot aankoop sieraden. 
Locatie: Art Atelier Tavares, 
Dudenhofenlaan 100, Nieuwpoort
Info: T 058 24 10 85 - h.tavares.e.sousa@
gmail.com - www.made-in-nieuwpoort.be 

FILM

Donderdag 8 januari 2015 ‘Boyhood’
om 14 u. en 20 u.
Drama waaraan regisseur Richard Linklater 
twaalf jaar lang werkte met dezelfde ac-
teurs, over een gescheiden koppel dat hun 
zoon probeert op te voeden. Mason groeit let-
terlijk voor onze ogen opgroeien van jongen 
tot man. We volgen ook zijn zus Samantha 
en hun gescheiden ouders. Terwijl de jaren 
voorbij glijden, zien we hoe elk van hen om-
gaat met nieuwe fases in hun leven en hoe 
hun banden onderling veranderen. 
Locatie: City, Valkestraat 18
Tickets: e 4 | e 2 met voordeelpas jeugd-
cultuur-sport

Donderdag 15 januari 2015 ‘Pompeii’
om 14 u. en 20 u.
Actie-avontuur waarin een slaaf verliefd 
wordt op Emily, de dochter van zijn eige-
naar, terwijl de Vesuvius vulkaan uitbarst. 
Wanneer de vulkaan begint te spuwen zal 
Milo zich uit de arena moeten vechten in een 
poging samen met zijn geliefde de stad op 
tijd te verlaten, voordat deze wordt bedolven 
onder een allesvernietigende laag hete as en 
lava.
Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Haven-
geul 14
Tickets: e 4 | e 2 met voordeelpas jeugd-
cultuur-sport

Donderdag 5 februari 2015 ‘If I Stay’
om 14 u. en 20 u.
Mia Hall dacht altijd dat kiezen tussen een 
muziekopleiding aan Julliard of bij haar gro-
te liefde Adam blijven, de moeilijkste beslis-
sing van haar leven zou zijn. Alles verandert 
als een zorgeloos familie-uitje eindigt in een 
tragedie. Zwevend tussen leven en dood, is 
er nog maar één beslissing over voor Mia, 
die niet alleen haar toekomst maar ook haar 
lot bepaalt.
Dit drama is gebaseerd op het gelijknamige 
boek van Gayle Forman.
Locatie: City, Valkestraat 18
Tickets: e 4 | e 2 met voordeelpas 
jeugd-cultuur-sport-

Donderdag 19 februari ‘Gone Girl’
om 14 u. en 20 u.
Nick en Amy Dunne staan op het punt om 
hun vijfde huwelijksverjaardag te vieren. De 
avond vóór hun jubileum begint Nick echter 
enige twijfels te krijgen over de stabiliteit van 
zijn huwelijk en gaat hij voor advies op be-
zoek bij zijn tweelingzus Margo. De volgende 

 

in Nieuwpoort

Like de pagina ‘stad 
Nieuwpoort’ 
op Facebook 

of volg 
‘stadNieuwpoort’ 

op Twitter 

en blijf zo op de
 hoogte van 

nieuwe activiteiten, 
leuke weetjes 
en belangrijke 
mededelingen.



Bezoekerscentrum
WESTFRONT NIEUWPOORT

Met tijdelijke tentoonstelling:
‘Les desmoiselles de Nieuport. Lady Dorothie Feilding en haar 
fusiliers marins.’

Openingsuren: dagelijks van 10 u. - 17 u. De ticketverkoop sluit om 16 u.
Gesloten op maandag, tenzij het een feestdag betreft.

Contact: T 058 23 07 33 - westfront@nieuwpoort.be - www.westfrontnieuwpoort.be
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Investeer vandaag, geniet later.

Doe aan pensioensparen.

Uw appeltje voor de dorst • www.argenta.be

  

ZAKENKANTOOR 
Debruyne bvba 

Marktplein 13
8620 Nieuwpoort
tel 058/23.84.68
   
fsma a-b 26698
on 0458.041.225 



KOELTECHNIEK   AIRCO

SERVICE:
24/24      7/7

Melkerijstraat 2D

8600 Diksmuide (Leke)

Tel: 051/50.55.86

GSM: 0471/59.75.86

info@jtk-koeltechniek.be 

www.jtk-koeltechniek.be

JASPER TIMMERMAN KOELTECHNIEK

Koel & Diepvriescellen

Isotherme Constructies

Winkelinrichting (Koelmeubels)

Flessenkoelers & Tapinstallaties

Wijnkoeling

UW (T)HUIS 
IN NIEUWPOORT 

KOPEN OF VERKOPEN?

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

www.olivierplatteau.be
info@olivierplatteau.be

Ramskapellestraat 36 - 8620 Nieuwpoort
T +32 476 35 83 97 - info@hansternier.be

www.hansternier.be

Grondwerken
Tuinaanleg

Plaatsen van omheining en schanskorven
Laswerk

Onderaanneming


