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VOORWOORD

Waarde lezers,

Onlangs werd gestart met de bouw van ondergrondse parkings 
nabij Centrum Ysara. Het ontbreken van voldoende parkeer-
plaatsen in Nieuwpoort-Bad is immers een oud zeer.
Vandaar dat het stadsbestuur via een efficiënt parkeerbeleid de 
huidige parkeerproblematiek  drastisch wil aanpakken. 
De ondergrondse parkings tussen Centrum Ysara en de 
Lombardsijdestraat en tussen Centrum Ysara en de Havengeul 
zullen plaats bieden aan 800 voertuigen. 

Verder wordt op de site voor Centrum Ysara een groene oase aangelegd waarin de 
bronzen schildpad van Jan Fabre, het prachtig kunstwerk ‘Searching for Utopia’,  een 
centrale plaats zal innemen. De vernieuwing van het plein voor Centrum Ysara en de 
aanpalende straten maakt deel uit van het masterplan ‘Inkomzone Nieuwpoort-Bad’. 

Het stadsbestuur besteedt de komende jaren eveneens veel aandacht aan de vernieu-
wing van een aantal straten in Nieuwpoort-Stad en Nieuwpoort-Bad. Zo wordt in de 
badplaats verder geïnvesteerd in de vernieuwing van de Zeedijk en de zijstraten tussen 
de Zeedijk en de Albert I-laan. Daarnaast worden in Nieuwpoort-Stad diverse straten 
vernieuwd. Verder in dit blad vindt u een overzicht van de talrijke openbare werken die 
in 2015 en 2016 van start gaan.

Momenteel zijn de werken aan het sluizencomplex de Ganzepoot volop aan de gang. 
Er wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd en met de aanleg van een  fietspad in dubbele 
richting wordt deze zone alvast een flink stuk verkeersveiliger. De werken zullen tegen 
de zomervakantie van 2015 beëindigd zijn.

Het stadsbestuur plant in de nabije toekomst tevens de aanleg van een fietspad in dub-
bele richting langs de Albert I-laan tussen het stadscentrum en de badplaats. Dankzij 
het creëren van dergelijke nieuwe fietspaden wordt fietsen in Nieuwpoort een flink stuk 
veiliger en aantrekkelijker!

Burgemeester, ir. Roland Crabbe
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Gedetailleerde informatie over openbare werken en verkeers-
omleidingen vindt u terug op de website van Nieuwpoort: 
www.nieuwpoort.be > inwoner > wonen > verkeer en 
mobiliteit > tijdelijke verkeersbelemmering.
Andere openbare werken zonder specifieke verkeersbelemmering 
worden steeds aangekondigd onder de rubriek Verkeer 
en mobiliteit > openbare werken.



Opgelet.  Vanaf 2015 behoren volgende 
straten van  zone  E  voortaan tot zone C:
Astridpark K., Canadalaan (tussen 
Astridlaan en Spoorwegstraat), Doc-
kaertstraat, Filliaertweg  J., Kerk-
straat (tussen Astridlaan en Parklaan), 
Langestraat (tussen Astridlaan en 
Parklaan), Leopold II-laan, Oude 
Veurnevaart Zuid (tussen Astrid-
laan en P. Deswartelaan), Parklaan, 
Pelikaanstraat, Rode Kruislaan, 
Spoorwegstraat, Stationslaan, Witte 
Brigadelaan.  In deze straten wordt 
het huisvuil voortaan opgehaald op 
dinsdag i.p.v. op vrijdag.

MILIEU

Zone D: stadskern
-  Ophaling huisvuil: wekelijks op
 donderdag.
-  Ophaling PMD: 11 en 25 mei
-  Ophaling papier en karton: 19 mei
-  Ophaling GFT: 4 en 18 mei

Zone E: buitenrand stad, Sint-Joris
en Ramskapelle
-  Ophaling huisvuil: tweewekelijks
 op vrijdag
-  Ophaling PMD: 11 en 25 mei
-  Ophaling papier en karton: 19 mei
-  Ophaling GFT: 4 en 18 mei

Zone A: Nieuwpoort-Bad
-  Ophaling huisvuil: buiten vakantieperiodes   
 twee keer per week op maandag en vrijdag. 
 Tijdens vakanties dagelijks, ook op zondag. 
-  Ophaling PMD:  11 en 25 mei
-  Ophaling papier en karton: 18 mei
-  Ophaling GFT: 4 en 18 mei

Zone B: Simli
- Ophaling huisvuil: tweewekelijks op dinsdag. 
-  Ophaling PMD:  11 en 25 mei
-  Ophaling papier en karton: 18 mei
-  Ophaling GFT: 4 en 18 mei

Zone C: nieuwe wijken
-  Ophaling huisvuil: tweewekelijks op dinsdag.
-  Ophaling PMD: 11 en 25 mei 
-  Ophaling papier en karton: 18 mei
-  Ophaling GFT:  4 en 18 mei

Ophaling huisvuil mei	2015

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

Zet je in voor het milieu:
vermijd	overbodig	drukwerk

Als milieubewuste stad kiest Nieuwpoort samen 
met Truvo Belgium, de uitgever van de papieren 
versies van goudengids.be en wittegids.be, voor 
een gezamenlijke verdeling van de telefoonboeken. 
Dit werkt de optimalisatie van de distributie van de 
gidsen in de hand.
Uit onderzoek bleek dat 8 op de 10 abonnees 
de gidsen thuis willen blijven ontvangen. Om te 
voorkomen dat de boeken ook bedeeld worden aan 
niet-gebruikers, biedt de uitgever de mogelijkheid 
om zich uit te schrijven via een link onderaan de 
startpagina van de website: www.goudengids.be.

Personen die zich uitschrijven vóór 10 mei 2015, 
met vermelding van hun adres en telefoonnum-
mer, zullen bij de volgende bedeling geen exem-
plaar meer ontvangen. Met uitschrijvingen die 
ons bereiken na bovenvermelde datum, zal pas 
volgend jaar rekening gehouden kunnen worden.

Bovendien stelt Truvo Belgium ook e-books voor, 
de elektronische versies van gouden gids en witte 
gids. De integrale gidsen werden gedigitaliseerd 
voor optimaal gebruiksgemak en om de milieu-
impact te verkleinen. Ontdek de elektronische 
gidsen nu via deze link: 
www.goudengids.be/ebook.

Het afval mag ten vroegste de dag voor de ophaling aangeboden worden. 
Van 1 april t.e.m. 30 september is dit vanaf 20 u.

Laat het zoemen 
met bloemen

Onze bijen stellen het vandaag niet zo 
goed. Ze zijn nochtans erg nuttig en een 
onmisbare schakel in de natuur. Denk 
maar aan de bestuiving. Eén van de 
problemen is het verdwijnen van bloemen 
met nectar in tuinen, bermen, weilanden 
en op akkers. Daar kunnen we vrij mak-
kelijk iets aan doen.
De provincie ontwikkelde twee bloemenmengsels die aantrekkelijk zijn voor 
bijen. Met het eerste mengsel kun je een bloemenakker aanleggen. 
Bij voorkeur op een zonnige plek en op ‘blote’ grond. Aangezien het hier 
over eenjarige kruiden gaat moet je deze elk jaar opnieuw uitzaaien. Het 
tweede mengsel is geschikt voor een bloemenweide. Een bloemenweide is 
een grasveld met meerjarige kruiden dat jaarlijks gemaaid dient te worden 
om het volgende jaar opnieuw van de bloei te kunnen genieten.
Beide mengsels zijn in de eerste plaats bedoeld om in de tuin of in parken 
in te zaaien, liever niet in bermen en weilanden, daar laten we de natuur 
immers liever haar eigen gang gaan. In bermen en weilanden kunnen we 
bloemen en bijen beter helpen met een ecologisch maaibeheer. In de tuin 
kan iedereen natuurlijk wel met een gerust geweten zaaien. Het maakt 
de omgeving niet alleen aantrekkelijker voor bijen, de tuin wordt er ook 
gewoon mooier van. 
De provincie stelt ook dit jaar weer een gratis pakketje bijenvriendelijk 
bloemenzaad ter beschikking voor particulieren. Bestel je bloemenzaad 
goed voor 2 x 5 m² via het gratis nummer 0800 20 021 van het provinciaal 
informatiecentrum Tolhuis. Blijf op de hoogte van de bijenvriendelijke initia-
tieven en word fan van www.facebook.com/laathetzoemenmetbloemen.



MILIEU

Opruimbeurt natuurreservaat 

Op  4 april 2015 boden tientallen vrijwilligers (o.a. leden van Natuurpunt, natuurwerkgroep de Kerkuil, de Sea Scouts, enkele 
natuurgidsen in opleiding, Zeevonk, toeristen en inwoners) hun diensten aan voor de jaarlijkse opruimbeurt in het natuurreservaat 
De IJzermonding. Dankzij hun enthousiasme en het prachtige weer bleek tegen de middag honderden kilogram afval opgeruimd te 
zijn, waaronder opnieuw heel veel plastiek. De lekkere soep, aangeboden door het WZC De Zathe, werd ‘s middags erg gesmaakt.

Zwerfvuilopruimdag

De afvalintercommunale IVVO en de aangesloten gemeenten orga-
niseerden op 7 maart 2015 ‘de grote zwerfvuilopruimdag’. De leden 
van de Gezinsbond van Ramskapelle-Sint-Joris, Pasar Nieuwpoort 
en Natuurpunt Westkust hebben zich ingezet om de Nieuwpoortse 
straten te ontdoen van zwerfvuil. Samen hebben ze zo’n dertig 
kilometer gemeenschapswegen opgeruimd, goed voor zo’n 400 kg 
afval. De deelnemende verenigingen kregen elk een afzonderlijk
traject aangeduid en kregen het nodige opruimmateriaal ter 
beschikking om een afgesproken stuk wegberm van ca. 10 km 
gemeentewegen op te ruimen. Per opgeruimd traject van 10 km 
kregen de deelnemende verenigingen een vergoeding van maxi-
mum 250 euro. Om de enthousiastelingen te bedanken en de 
deelnemers te erkennen voor hun inzet, heeft het stadsbestuur na 
afloop van de opruimactie een drankje aangeboden in Ramskapelle.

Groencontainers

Er worden opnieuw groencontainers geplaatst waar ‘groen-
afval’ in beperkte hoeveelheden kan afgegeven worden op 
vertoon van je containerparkkaart op volgende plaatsen en 
tijdstippen:

Guido Gezelleplein  Zaterdag 2 mei  > 8 u. - 12 u.
Sint-Jorisplein  Zaterdag 2 mei   >  13 u. - 17 u.
Parking kinderboerderij  Zaterdag 9 mei  >  8 u. - 12 u.
Ramskapelle Dorpsplein  Zaterdag 9 mei >  13 u. - 17 u.
Parking Sportpark  Zaterdag 16 mei > 8 u. - 12 u.
Parking Stadsmagazijn Zaterdag 16 mei > 13 u. - 17 u.
J. Van Clichthovenstraat   



INFRASTRUCTUUR

Evaluatie werken Zeedijk

In de editie van Nieuwpoort, uw Stad januari-februari kon u 
een glimp lezen uit het dagboek van Marc De Grave, een 
Nieuwpoortenaar die de werken aan de Zeedijk op de voet volgt. 
Het einde van de werken is gepland voor eind juni 2015. 
Marc startte zijn dagboek op 15 september en gaat tot op de 
dag van vandaag door met het observeren van de werken en het 
nemen van nota’s. In de vorige editie stopte het verhaal op 17 
oktober 2014, in deze editie gaan we door vanaf januari 2015:

“Woensdag 28 januari: veel  stormwind met hevige regen. 
De twee kraanmannen blijven in de weer: ophopen, 
gelijktrekken, zand in de filtermachine deponeren... de hele 
dag door. De kraanman voert uit wat hem is opgedragen: 
zand gelijktrekken. Ik zou graag méér zand zien opduwen en 
‘laten liggen’... maar het wordt afgevlakt.  Na de middag, na 
een onderhoudsbeurt (?), wordt de filtermachine verderop 

geplaatst en wordt er verder gewerkt tot bijna 17 u. 
Het resultaat is goed merkbaar!  

Woensdag 11 februari: vanaf 7.30 u. is extra bedrijvigheid op 
de site: het zwarte zeildoek wordt uitgerold en het beton wordt 
met opleggers aangevoerd. De ene komt en de andere gaat. 
De kraanman spreidt de heuvels  open, de egalisator rijdt alles 
‘vlak’ en de pletwals rijdt alles plat. Het gaat heel vlot: die arbei-
ders zijn echt op elkaar ingespeeld. Tussendoor laadt de kraan-
man de laatste bergen zand in een met-beton-leeg-gekipte 
oplegger in. Wanneer alles platgewalst is, komt een klein ‘multi-
kraantje’ (zoals op de vorige werven) smalle sleuven uitgraven 
om daarna ‘uitzetvoegen’ in de sleuven te plaatsen. Achteraf 
wordt alles weer dichtgegooid en platgereden. ‘s Avonds ligt er 
voor mijn deur een afgewerkte nieuwe vlakke betonstrook: weer 
prima gewerkt. Ook ter hoogte van de Vlaanderenstraat is er 
gewerkt: de gele stenen worden  verder aangelegd... HOPELIJK 
zonder  fabricagefouten?!

Infrastructuurwerken in de stad

Nieuwpoort heeft doorheen de jaren een facelift ondergaan. Wie 
ooit als kind Nieuwpoort heeft bezocht en er nu terugkeert, valt 
van de ene verbazing in de andere. Nieuwpoort-Bad en Nieuw-
poort-Stad zijn tot op de dag van vandaag in volle expansie, en 
dat valt ook de inwoners ten goede. 

De vernieuwing van het plein voor Centrum Ysara en de aan-
sluitende straten, kadert binnen het masterplan ‘Inkomzone 
Nieuwpoort-Bad’ (‘Nieuwpoort, uw Stad’ editie november-
december 2014).  Er wordt een verblijfsgebied geïnstalleerd 
waarin de zwakke weggebruiker de prioriteit krijgt. Aansluitend 
op de bouw van de ondergrondse parkeergarages die reeds
begonnen is, starten de werken aan het bovengrondse plein. 

De schildpad van Jan Fabre, ‘Searching for Utopia’, wordt de 
blikvanger. Wij kijken alvast uit naar de terugkeer van het ge-
liefde kunstwerk.

Ondertussen besteedt het stadsbestuur ook aandacht aan de 
groene gordel en het creëren van veilige fiets- en wandelpaden. 
Zo wordt het Prins Mauritspark vernieuwd in verschillende fasen. 
De eerste fase start in het najaar van 2015. In de toekomst wordt 
ook het maritiem park volledig afgewerkt. Het fietspadennetwerk 
wordt uitgebreid door een vernieuwing van het jaagpad langs 
de IJzer en de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad langs de 
Ramskapellestraat (verschillende fasen, start in mei). Zo wordt 
vertoeven in het landelijke Ramskapelle nog aantrekkelijker.

Momenteel zijn er vernieuwingswerken aan de sluizenring 
aan de gang. Er wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd, met een 
fietspad in dubbele richting om de veiligheid van de zwakke 
weggebruiker te garanderen. In de toekomst wordt er eveneens 

geïnvesteerd in de aanleg van een fietspad in dubbele richting in 
de Albert I-laan tussen Nieuwpoort-Stad en Nieuwpoort-Bad.  

Naast de aandacht voor de groene gordel, wordt er in Nieuw-
poort-Bad verder geïnvesteerd in de vernieuwing van de Zeedijk 
en de zijstraten tussen de Zeedijk en de Albert I-laan. Ook 
Nieuwpoort-Stad wordt onder handen genomen: planmatig 
worden verschillende straten in het centrum vernieuwd. De 
Onze-Lieve-Vrouwstraat (nutswerken juli 2015, riolering na 
bouwverlof) is eerst aan de beurt, gevolgd door de K. Elisabeth-
laan/Slachthuisstraat (augustus 2015). Daarna wordt er gewerkt 
aan de Valkestraat (najaar 2015), de Marktstraat en de Pieter 
Deswartelaan.



INFRASTRUCTUUR

Maandag 23 februari: in de voormiddag zonnig, na de 
middag af en toe hagelvlagen en stormwind. Er wordt 
niet gewerkt.

Woensdag 25 februari: betrokken, na de middag zonnig. 
Een ploeg van vijf man  (vier mannen en één vrouw) doet 
heel de dag verder met het plaatsen van de gele stenen. 
Reeds om 7.30 u. werd een eerste hoop shape zand gele-
verd. Ik vind trouwens dat ze veel nauwkeuriger te werk 
gaan: ze gebruiken een heftoestel - of is me dat pas nu 
opgevallen? -, na telkens een paar rijen wordt er met een 
‘steekstang’ gecorrigeerd, de rijen stenen worden heel 
zorgvuldig ‘in rij’ gelegd, aansluitend wordt er zand over 
de stenen geworpen en met een borstel/aftrekker wordt 
er goed in de voegen gewreven... Er worden nieuwe 
(= nog gesloten) paletten aangeleverd. […]”

TE	KOOP
Gebakken klinkers 
van de oude Zeedijkverharding

Stad Nieuwpoort biedt de stenen afkomstig van de oude Zeedijk 
en de Albert I-laan te koop aan. U kunt terecht bij de aankoop-
dienst om deze stenen aan te kopen (J. Van Clichthovenstraat 42).
De prijs bedraagt e 0,20 per stuk, of e 100/pallet. 

Eveneens te koop: kasseien (e 6/m²) en platines (e 10/m²).
Restanten van arduinen trottoirbanden, ongekuiste betonstenen 
en dallen worden gratis aangeboden.

    Aankoopdienst J. Van Clichthovenstraat 42 - T 058 22 44 95. 

Theatervoorstelling ‘Stillen’

OONIE organiseert jaarlijks tijdens de ‘Week van de opvoeding’ (16 - 23 mei) een 
voordracht voor jongeren, rond een thema waar zij (zelf of in de vriendenkring) mee 
geconfronteerd worden. Dit jaar werd gekozen voor de Nederlandse theatervoor-
stelling ‘Stillen’, gebracht door de 25-jarige Maartje Wikkerink. Zij was 14 toen ze 
anorexia kreeg, 20 toen ze boulimia ontwikkelde.  Als ervaringsdeskundige wil zij 
met deze voorstelling het taboe rond eetstoornissen doorbreken, het belang van een 
snelle signalering benadrukken en de beeldvorming rond dit thema realistischer en 
inzichtelijker maken. Na de voorstelling kunnen de aanwezigen vragen stellen aan 
Maartje en aan iemand van de Vlaamse vzw ANBN.
  
‘Stillen’ staat geprogrammeerd op dinsdag 19 mei 2015 om 13.45 u. (stipt!) in 
Centrum Ysara. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Wil je als geïnteresseerde ouder, 
leerkracht, professionele hulpverlener deze voorstelling gratis bijwonen, schrijf je 
dan snel in! Dat kan telefonisch: M 0498 92 92 45 of via mail: oonie@nieuwpoort.be, 
met vermelding van naam, adres en telefoonnummer.

OONIE’S TIP	

Opvoedingstips

De perfecte ouder bestaat niet
1. Negeer één week alles wat fout
 loopt bij het gedrag van je kind. 
 Zeg alleen wat het positief doet.
 Na een week zie je al een
 verschil.
2. Werk met beloningsstickertjes
 die je op de kalender kleeft. 
 Zo krijg je veel gedrag
 aangeleerd.
3. Als je kinderen corrigeert:
 tel tot 10… zak door je knieën
 en kijk je kind recht in de ogen.
 Neem eventueel zijn handjes
 vast. Zo komt de boodschap
 duidelijker aan.
4. Geef zelf het goede voorbeeld.
 Als jij vaak vloekt, scheldt,
 hysterisch wordt of nooit ‘sorry’
 zegt, neemt je kind dat gedrag
 over.
5. Als je kind iets vertelt, ga er
 even bij zitten en herhaal wat
 het zegt. Je staat versteld
 hoeveel je zo te weten komt.

OONIE



  

VEILIGHEID & PREVENTIE

Tips van Politie Westkust

Op de baan met een step, skateboard, skeelers of rolstoel
“Moet ik mij met mijn step, skateboard, skeelers, rolstoel… begeven op het fietspad of op het voetpad? Hoe snel mag ik rijden?” 
Politie Westkust zet voor u de belangrijkste regels schematisch op een rijtje!
Een step, skateboard, skeelers of rolstoel worden allemaal voortbewegingstoestellen genoemd. Dit zijn langzame voertuigen. 
Deze voertuigencategorie werd in 2007 speciaal in het leven geroepen en kunnen we in twee categorieën opdelen: 
de niet-gemotoriseerde voortbewegingstoestellen en de gemotoriseerde voortbewegingstoestellen. 

Niet-gemotoriseerde voortbewegingstoestellen
(step, skateboard, longboard, skeelers, rolschaatsen, rolstoel 
zonder motor…) 

• Je rijdt niet sneller dan stapvoets. 
• Je volgt de regels voor voetgangers.
• Je gebruikt de voetpaden of verhoogde bermen. 
 Zijn die er niet dan gebruik je de gelijkgrondse bermen of
 parkeerzones. Opgepast, op de parkeerzones hebben
 bestuurders voorrang.
 Als ook die er niet zijn, mag je op het fietspad rijden.
 Let wel op, fietsers en bromfietsers  hebben hier voorrang!
 Is er ook geen fietspad, gebruik dan de rijbaan zoveel
 mogelijk bij de linkerrand (in jouw rijrichting).
• Autowegen en autosnelwegen zijn verboden.
• Wanneer het donker wordt of is, dan is verlichting of een
 fluojasje aangewezen, maar niet verplicht.  

Gemotoriseerde voortbewegingstoestellen
(rolstoel met motor, step met motor…)

• Je rijdt stapvoets en maximum 18 km per uur. 
• Je volgt de regels voor fietsers.
• Je gebruikt de fietspaden. 
 Zijn die er niet dan moet je op de rijbaan rijden. 
 Je mag echter ook de parkeerzones en gelijkgrondse bermen  
 aan de rechterkant van de straat gebruiken, maar dan moet je  
 wel voorrang geven aan de andere weggebruikers die zich daar  
 bevinden. 
 Buiten de bebouwde kom mag je je ook verplaatsen op de
 trottoirs en verhoogde bermen. 
• Autowegen en autosnelwegen zijn verboden.
• Rij je op het fietspad of op de rijbaan tussen het vallen van de   
 avond en het aanbreken van de dag en als de zichtbaarheid   
 minder is dan 200 meter, dan moet je verplicht  een wit of geel  
 licht vooraan en een rood licht achteraan hebben.
 De lichten mogen in één toestel verenigd zijn en mogen ook
 knipperen. 
 Je mag de verlichting op je lichaam dragen of ze mag aan het  
 voortbewegingstoestel bevestigd zijn.
• Je moet ook de andere verplichtingen voor fietsers naleven,   
 zoals de voorrangsregels (bv. voorrang geven aan voetgangers  
 die via een zebrapad willen oversteken).

Mag mijn kind op het voetpad fietsen? 
Veel ouders stellen zich deze vraag. Ook hier biedt Politie Westkust u een pasklaar antwoord op. 

Jonger dan 9 jaar

Je kind mag op het voetpad en op de verhoogde bermen rijden. 
Weliswaar onder twee voorwaarden:
• Je kind mag de andere weggebruikers niet in gevaar brengen,
 leer je kind dus remmen voor een plotse hindernis.
• Hou er rekening mee dat de wielen maximaal 50 cm mogen 
 zijn, banden niet inbegrepen.

Vanaf 9 jaar

Hier gelden dezelfde regels als voor volwassenen.
• Als er een bruikbaar fietspad is, moet je kind het gebruiken. 
• Is er geen fietspad, dan moet je kind rechts op de rijbaan
 fietsen binnen de bebouwde kom óf op de gelijkgrondse berm
 óf op parkeerzones. 
• Buiten de bebouwde kom mag je kind ook op de voetpaden en
 verhoogde bermen rijden als er geen fietspad is. 
 Volg wel de rijrichting dus fiets steeds aan de rechterkant.  



VEILIGHEID & PREVENTIE

Veilig op vakantie

De stad Nieuwpoort zet zich in voor het sensibiliseren rond woninginbraak. Dit 
gebeurt in samenwerking met de Politie Westkust, de gemeente De Panne en de 
gemeente Koksijde. Naast het ontwikkelen van de brochure “Veilig wonen, een zaak 

van iedereen”, die we sinds november meegeven aan iedereen die 
een bouwaanvraag indient bij de dienst stedenbouw (nieuwbouw 
of renovatie) en die de stad tevens aanbiedt via de website van de 
politie en stad Nieuwpoort, willen we nu ook de mensen die op 
reis vertrekken aanzetten om hun woning veilig achter te laten.

De gemeenschapswachten deponeren sinds 1 april 2015 bij iedere 
eerste afwezigheidstoezicht een “voetje” met enkele preventie-
boodschappen in de brievenbus.

Verhuis griffie 
van de vrederechter
naar Veurne

De griffie van de vrederechter van het 
kanton Nieuwpoort is definitief verdwe-
nen uit het stadsgebouw Vredegerecht 
(Langestraat). Iedereen uit het kanton 
Nieuwpoort moet zich nu wenden naar 
het gerechtsgebouw in Veurne. In het 
stadsgebouw in Nieuwpoort is nu enkel 
nog de politie Westkust en de preven-
tiedienst te vinden.

SOCIAAL
Ben jij al ingeschreven 
voor Levensloop?

In de vorige editie van ‘Nieuwpoort,
 Uw Stad’ werd vermeld dat Nieuw-
poort zich aansluit bij Levensloop Koksijde-Oostduinkerke. Voor 
het tweede jaar op rij wordt onder die naam op de luchtmachtbasis 
van Koksijde een 24 uur durend evenement ten voordele van 
de Stichting tegen Kanker georganiseerd. Het start op zaterdag 
30 mei 2015 om 15 u. en duurt tot zondag 31 mei 2015 om 15 u. 

Levensloop is een feestelijk evenement voor jong en oud, met 
randanimatie, verkoopstandjes, maar vooral met veel enthousiaste 
teams die de uitdaging aangaan om gedurende 24 uur op het par-
cours te wandelen of te lopen. De deelnemers betalen hiervoor elk 
e 10 als financiële steun voor het kankeronderzoek. Wens je met je 
familie, collega’s, vriendenkring deel te nemen aan deze onverge-
telijke ervaring? Schrijf je dan zo snel mogelijk als team(lid) in! 

De Vrije Zwemmers Nieuwpoort tonen alvast het goede voorbeeld 
en nemen deel aan Levensloop 2015. De vereniging organiseert 
een 24 uur durende zwemmarathon van vrijdag 15 mei om 18 u. tot 
zaterdag 16 mei om 18 u. Deelnemen kost € 10 (ingang zwem-
bad en versnapering inbegrepen). Iedereen is welkom om mee te 
zwemmen, zowel overdag als ’s nachts. Ambiance verzekerd!
Kun je er zelf niet bij zijn tijdens de zwemmarathon,  maar wil je 
het goede doel steunen? Dan kun je altijd terecht bij onze zwem-
mers die zich laten sponsoren om mee te zwemmen.
Meer info: www.vzn.be

   Levensloop Koksijde-Oostduinkerke:
Greet Pype: M 0478 508 554, Magda Ternier: M 0477 329 171
teamslevensloop.koksijde@hotmail.com
www.levensloop.be/relays/Koksijde-Oostduinkerke
Facebook: Levensloop Koksijde-Oostduinkerke

Inhuldiging Vlindertegel

Het vlinderlogo is uitgegroeid tot een nationaal symbool tegen 
pesten en geweld en vóór respect, geweldloosheid en positi-
visme. Ook Nieuwpoort wil deze boodschap uitdragen. Daarom 
werd op woensdag 25 maart 2015 een ‘Vlindertegel’ aan de 
gevel van het Sociaal Huis ingehuldigd.

Vzw Zinloos Geweld werd in 2006 als een pluralistische, niet-
gesubsidieerde non-profitorganisatie opgericht. De organisatie 
stelt zich tot doel om pesten, geweld, verzuring en onver-
schilligheid in onze maatschappij te helpen voorkomen of te 
verminderen en positief gedrag te stimuleren. Het is immers 
wetenschappelijk bewezen dat bewustwording tot gedragsver-
andering kan leiden. Vandaar hun oproep naar ons allen: “Wees 
verschillig!”. 

De vzw biedt ook workshops en educatieve spellen rond pesten 
aan. Op die manier willen ze helpen om kinderen weerbaar(der) 
te maken. Daarnaast werken ze in jeugdinstellingen en gevan-
genissen rond herstelgerichte detentie. 

    www.zinloosgeweld.net



GEZOND

Vijf fabels en feiten rond dit thema

“Roken onder de dampkap of roken bij een open raam helpt om 
de rooklucht weg te krijgen.”
FABEL. Roken onder de dampkap of met de ramen en deuren 
open is geen oplossing. Het zal nooit alle schadelijke deeltjes 
verwijderen. De rook verspreidt zich immers doorheen heel de 
woning en slaat neer op tapijten, meubels, gordijnen en andere 
materialen. Hierdoor blijf je nog lang na het doven van de laatste 
sigaret schadelijke stoffen inademen met slechte gevolgen. De 
enige manier om je kinderen, partner, bezoek en  huisdieren 
te beschermen tegen de schadelijke stoffen van tabaksrook is 
buiten roken. De enige manier om jezelf te beschermen voor de 
schadelijke gevolgen van roken is stoppen met roken. 

“Ik kan niet stoppen met roken, ik heb het al geprobeerd.”
FABEL. Gemiddeld heeft een roker 5 tot 6 pogingen nodig voor 
hij er in slaagt om te stoppen met roken. Dat is perfect normaal, 
want nicotine is de meest verslavende drug. Stoppen met roken 
is een proces, in die zin is terugval zeker geen mislukking maar 
een onderdeel van het rookstopproces. De kans dat het de vol-
gende keer wel lukt, wordt alleen maar groter.

“Ik rook al 20 jaar, het heeft geen zin meer om te stoppen.”
FABEL. Al na 20 minuten na het stoppen met roken, is een da-
ling van de bloeddruk te zien. Na 3 maanden begint het risico 
op een hartinfarct te dalen en verbetert de longfunctie. Dit zijn 
maar enkele van de voordelen op korte termijn. Stoppen met 
roken heeft dus altijd zin, ongeacht de leeftijd.

“Rokers hebben 2 keer meer kans op een hartinfarct 
dan niet-rokers.”
FEIT. Rokers worden veel vaker dan niet-rokers getroffen door 
een hartinfarct en beroerte. Stop je met roken dan verklein 
je de kans op een beroerte, doordat de bloedvaten niet meer 
vernauwen en de bloeddruk daalt. Sterker nog: als je vandaag 
stopt met roken, dan heb je na 2 jaar even veel kans op het 
krijgen van een beroerte als iemand die niet rookt.

“Roken in de auto met het raam open kan geen kwaad.”
FABEL. Roken in de auto is heel ongezond. Omdat de ruimte 
zo klein is, blijven er vaak nog meer schadelijke partikels in 
de lucht aanwezig dan in een grote ruimte. Het raam openen 
is niet voldoende omdat niet alle schadelijke deeltjes de auto 
zullen verlaten: een deel van de rook wordt gewoon terug de 
wagen in geblazen. Als je het roken echt niet kan laten, stop 
dan voor een rookpauze en steek buiten je sigaret op.

Wie	van	het	roken	af	wil	en	hierbij	een	duwtje	in	de	rug	nodig	
heeft,	kan	een		beroep	doen	op	professionele	begeleiding:	
• Gratis informatie en advies:
 Tabakstop: T 0800 111 00 of www.tabakstop.be.
• Online rookstopbegeleiding via een iCoach:
 www.stopsmokingcoach.eu  
• Begeleiding (individueel of in groep) via een 
 tabakoloog of huisarts. De ziekteverzekering komt
 in grote mate tussen in de kostprijs. Het aanbod vind 
 je per postcode op www.vlaanderenstoptmetroken.be. 

Bron: Logo Antwerpen, Logo Oostende -Brugge, 

VRGT, Hartstichting en Stichting tegen kanker

Feiten en fabels over roken

Elk jaar is het op 31 mei ‘Werelddag zonder Tabak’. Traditioneel een moment om stil te staan bij de 
gevolgen van het roken. Want wie zijn leven lang rookt, heeft 50% kans om vroegtijdig te overlijden aan 
een aandoening die het gevolg is van zijn rookgedrag. 
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EXPO

Expo WAK “De kleine artiest”
Groepstentoonstelling waarbij veel
Nieuwpoortse kunstenaars zich in het 
kader van de ‘Week van de Amateur-
kunsten’ lieten inspireren door 
‘De kleine artiest’. 
• Periode: van zaterdag 25 april t.e.m.
 zondag 10 mei 2015
• Locatie: Stadshalle - Zaal Geeraert –
 Marktplein Nieuwpoort
• Openingsuren: dagelijks  van 10 u. tot 12 u. 
 en van 14 u. tot 18 u. (maandag gesloten)
• Info: Dienst Cultuur Nieuwpoort 
 Valkestraat 18 – T 058 79 50 00
 cultuur@nieuwpoort.be

Expo kunst en vriendschap brengt 
“verruiming”
Groepstentoonstelling met schilderijen, 
foto’s, keramiek en woordkunst rond het 
thema ‘verruiming’. 
• Periode: van zaterdag 25 april t.e.m.
 zondag 3 mei 2015
• Locatie: Stadshalle – Zaal Berquin –
 Marktplein Nieuwpoort
• Openingsuren: dagelijks van 10 u. tot 12 u. 
 en van 14 u. tot 18 u. (maandag gesloten)
• Info: odk349100@telenet.be

Muziek in de City

Maak jij als muzikant je eigen muziek? Weet je wel wat te 
doen met € 1.300? Schrijf je dan nu in, want de kunstprijs 
M.J. Moortgat-Keuckelinck staat dit jaar volledig in het 
teken van MUZIEK! 

Kom in oktober 2015 ons podium beklimmen tijdens een 
veelbelovend concert en overtuig de professionele jury met 
je indrukwekkende klanken, meevoerende ritmes en/of 
straffe stemmen. Wie weet ga jij wel aan de haal met de 
prijzenpot van maar liefst € 1.300! 
Meer informatie, het reglement en het inschrijvingsformu-
lier vind je terug op www.nieuwpoort.be. 
Inschrijven kan nog tot 20 mei 2015. 

   Dienst Cultuur Nieuwpoort – Valkestraat 18
T 058 79 50 00 – cultuur@nieuwpoort.be

Expo WAK “open atelier 2014”
Groepstentoonstelling van een gezelschap 
amateurkunstenaars dat je geregeld samen 
aantreft om hun creatieve visie te delen en 
tot verwezenlijking te brengen. Combineer 
deze tentoonstelling met de tentoonstelling 
in de benedenzaal van de Stadshalle. Twee 
tentoonstellingen voor de prijs van geen!
• Periode: van woensdag 6 mei t.e.m.
 zondag 10 mei 2015
• Locatie: Stadshalle – Zaal Berquin –
 Marktplein Nieuwpoort
• Openingsuren: dagelijks van 10 u. tot 12 u. 
 en van 14 u. tot 18 u. (maandag gesloten)
• Info: T 058 23 10 03
 christiaan.hautekeete@skynet.be

Expo “Jenny Reynaert & Lieve Bollaert”
Lieve Bollaert maakt van het doek een uni-
versum dat ze deelt met de kijker. De men-
selijke figuur is een constante in haar werk. 
De beeldhouwwerken van Jenny Reynaert 
zijn vooral geïnspireerd door haar omgang 
met mensen. Het resultaat: abstraherende 
figuren.
• Periode: van donderdag 14 t.e.m.
 maandag 26 mei 2015
• Locatie: Stadshalle - Zaal Geeraert 
 Marktplein, Nieuwpoort
• Openingsuren: dagelijks van 10 u. tot 12 u.
 en van 14 u. tot 18 u.
• Info: M 0477 51 37 53 – M 0479 42 87 68
 

Expo “Imago 2015”
Tentoonstelling die de geselecteerde 
werken van de vijfjaarlijkse wedstrijd voor 
schilderkunst Imago omvat. In deze editie 
werd gewerkt rond het thema ‘grenzen’. 
• Periode: van vrijdag 29 mei t.e.m.
 zondag 7 juni 2015
• Locatie: Stadshalle – Zaal Geeraert
 Marktplein Nieuwpoort
• Info: Willemsfonds Nieuwpoort
 T 058 23 60 56 – info@willemsfonds.be

Expo open artiestenwedstrijd
“Nieuwpoort en hekserij”
Wedstrijd voor (amateur)kunstenaars en 
leerlingen van de kunstacademies waarbij 
de werken verwijzen naar ‘Nieuwpoort’ en 
hekserij of verwanten. De werken zullen 
worden tentoongesteld in het Cultuurhuis 
van 6 juli t.e.m. 12 juli 2015. De uitreiking 
van de beroepsjury- en publieksprijs vindt 
plaats na de toneelvoorstelling ‘Heksen-
kind’ op donderdag 9 juli 2015 in de City. 
• Inschrijven: mogelijk tot donderdag
 28 mei 2015
• Info: Erwin Pelgrim – Marktstraat 12
 T 058 23 34 25 (uitgezonderd op zondag
 en maandag)

CULTUUR
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Donderdag filmdag

Cinema City “Image” (12+)
Donderdag 7 mei 2015
om 14 u. en 20 u.
Wanneer Eva een reportage maakt 
over de probleemwijken van Brussel, 
leert ze een zware jongen van Ma-
rokkaanse afkomst kennen. Hij gidst 
haar door die wijken en geleidelijk 
aan wordt ze gefascineerd door zijn 
leefwereld en door hemzelf. Eva wil 
van deze kleine reportage een ware documentaire van 
het kaliber van de BBC maken. Dit is echter niet naar de 
smaak van iedereen… 
• Locatie: City, Valkestraat 18

“The Imitation Game”
Donderdag 21 mei 2015 
om 14 u. en 20 u.

Alan Turing gaf tijdens de oorlog in 
het diepste geheim leiding aan een 
groep van knappe koppen die de op-
dracht hadden om de Enigma code, 
die de Duitsers voor al hun com-
municatie gebruikten, te kraken. De 
machine die Turing uitvond was niet 
alleen essentieel voor de beëindiging 

van de oorlog, ook was dit het prototype voor onze heden-
daagse computer.
The Imitation Game ontving 8 Oscarnominaties en won de 
Oscar voor beste bewerkte scenario.
• Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul

Tickets: € 4; € 2 met voordeelpas; € 2,50 met filmpas 
(€ 25 voor 10 entrees) 
Tip: Wist je dat je nu ook je tickets online kunt bestellen?

Lachen is gezond

Steven Mahieu “Maniak”

Zaterdag 9 mei 2015 om 20 u.

Mahieu doet dat waar velen ooit mee zijn begonnen: 

pure stand-up. Het theatrale laat hij achterwege, hij glipt 

op het podium, ratelt door zijn microfoon en bedwelmt 

zijn publiek. Met succes, met gelach, met applaus. 

Net als onvoorwaardelijke liefde is een show van Mahieu 

een probaat alternatief voor Prozac. Over de inhoud en

opbouw van Maniak is maniakaal nagedacht.

Voorprogramma door Lukas Lelie

Lukas Lelie, de benjamin van de Vlaamse comedyscène, 

heeft een eigen stijl die omschreven kan worden als

 “awkward” met veel oneliners en absurditeiten. 

Hij beschrijft de triestige staat van zijn leven en onbegrip 

tegenover de wereld rond hem. Lelie volgt de weg die 

alle grote namen hebben gevolgd: van klein zaaltje naar 

grotere speelplekken, van succes naar tegenvaller, van 

schrijven en schrappen, naar spelen en beroeren.

Benieuwd of hij net als zijn illustere voorgangers-win-

naars van de Humo’s Comedy Cup ook een gevestigde 

naam wordt in komisch Vlaanderen… 

• Locatie: City – Valkestraat 18 Nieuwpoort

• Tickets: VVK € 10 – ADD € 12,50

 Korting: 50% korting met voordeelpas

 €2 korting voor -26j en 60+ 

• VVK: Infobalie Stadhuis | Infokantoor Hendrikaplein

 City Valkestraat | www.cultuurnieuwpoort.be

Tickets voor Guido Belcanto? 

Als je reeds je ticket voor ‘Cavalier Seul’ van Guido 
Belcanto op zaterdag 16 mei 2015 op zak hebt, dan heb 
je geluk! Het allerlaatste ticket ging reeds in maart de 
deur uit, dus zingen Guido en zijn mystery guest voor 
een volledig uitverkochte zaal. 

Tip: Veel fans betekenen ook veel wagens. 
Houd er rekening mee dat de parking 
voor Centrum Ysara wegens werken niet 
toegankelijk zal zijn. Kom je met vrienden 
of familie? Probeer dan te carpoolen of kom met het 
openbaar vervoer. Zo ben je zeker op tijd en hoef je 
geen seconde van de veelbelovende show te missen.
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Els Debevere is 10 jaar stadsbeiaardier 
van Nieuwpoort
In januari 2005 werd Els Debevere aangesteld als stadsbeiaardier in opvolging van 
Paul Bourgois. Zij was ondertussen al 2 jaar zijn vaste vervanger. Om dit te vieren 
organiseert Els dit jaar, in samenwerking met het stadsbestuur, een feestprogram-
ma. De eerstvolgende evenementen in dit programma zijn:

Zaterdag 23 mei 2015 om 20 u. in Centrum Ysara
Dubbelconcert beiaard en de Koninklijke Katholieke Fanfare Nieuwpoort
Els speelt deze avond op een 
mobiele beiaard, namelijk de 
“Bronzen piano”. Dit is een 
beiaard in de vorm van een 
vleugelpiano, maar wel degelijk 
met echte klokken. De Koninklijke 
Katholieke Fanfare Nieuwpoort en 
Els zullen afzonderlijk en samen 
werken spelen. 

Donderdag 11 juni 2015 om 19 u. op het Marktplein
Voorstelling van het West-Vlaams beiaardboekje en voorstelling van de cd “Con 
Carillon Novus Portus”
De cd is te koop voor e 15 bij de dienst toerisme van Nieuwpoort en bij de stadsbei-
aardier zelf.

Info- en shoppingmagazine
Het nieuwe info- en shoppingmagazine 2015 werd op donderdag 25 
maart 2015 voorgesteld en is sinds 26 maart verkrijgbaar. Het ma-
gazine is ook online raadpleegbaar op de website van de stad. Haast 
je naar de dienst toerisme van Nieuwpoort-Bad (Hendrikaplein) of 
Nieuwpoort-Stad (stadhuis, Marktplein) om jouw eigen, gratis exem-
plaar te bemachtigen en ontdek de leukste plekjes in Nieuwpoort.
Het magazine is ook te vinden bij de adverterende handelaars.

Santé aan Zee
Zaterdag 16 en zondag 17 mei 2015, telkens van 11 u. tot 17 u. in Nieuwpoort-Bad
Tijdens het derde weekend van mei valt er heel wat te beleven in Nieuwpoort. Op zaterdag en zondag is er gratis kinderanimatie
 met onder andere clowns, grime, reuze gezelschapsspelen, volksspelen… 

Op zondag is er de jaarlijkse 
zeewijding met een muzikaal 
intermezzo. Aansluitend op de 
misviering van 10.30 u. biedt Stad 
Nieuwpoort een drankje aan en 
Promovis zorgt voor gratis visjes 
voor iedereen. 
Locatie: Sint-Bernardusplein, 
Nieuwpoort-Bad.

    Toerisme Nieuwpoort, 
058 22 44 44, info@nieuwpoort.be, 
www.nieuwpoort.be

Stedelijke academie voor 
muziek, woord en dans 

Journal Dansant
Woensdag 6 en donderdag 7 mei staan 
helemaal in het teken van dans bij de 
stedelijke academie voor muziek, woord 
en dans. 
Met ‘Journal Dansant’ is het namelijk op-
nieuw tijd voor het jaarlijks dansoptreden 
van de academie.

Praktisch:
• Woensdag 6 mei 2015 om 15 u.
• Donderdag 7 mei 2015 om 19 u.
• Locatie: CC Casino Koksijde
• Tickets: Toerisme Koksijde
 T 058 53 29 99

Organisatie: SAMWD Veurne, Koksijde,
Nieuwpoort, De Panne, Alveringem,
Stavele en dienst cultuur Koksijde.

TOERISME
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Mijn Bibliotheek

Kan jij al online verlengen en reserveren? 
Via de catalogus van de bibliotheek kan je 
gebruikmaken van de applicatie Mijn Bibliotheek. 
De eerste keer moet je een profiel aanmaken.
Ga dus eerst naar “Maak een profiel aan”. 

Eens je een account aangemaakt hebt, kan je 
inloggen. Het lidnummer of rijksregisternummer 
is altijd zonder spaties of punten in te geven.
Je paswoord = je geboortedatum (dd/mm/jjjj).

Je kan binnen een account ook kaarten (bijv. van gezinsleden) aan elkaar 
koppelen. Ben je lid van meerdere bibliotheken? Dan kan je ook dit 
koppelen. Zo hoef je maar één keer in te loggen om werken op meerdere 
kaarten te verlengen. Op je profiel zie je ook de openstaande bedragen 
en kan je materialen die uitgeleend zijn reserveren. 

Mocht het niet lukken, kom dan gerust langs in de bibliotheek. 
De medewerkers helpen je graag verder.

Ha, ha 
Jeugdboekenweek 

Het thema van de jeugdboekenweek 
was dit jaar ‘humor’. 
Jeugdauteur Frank Pollet kwam voor 
de leerlingen van de derde graad 
basisonderwijs van alle Nieuwpoortse 
scholen vertellen over zijn boeken in 
de City. 

Tijdens de Jeugdboekenweek 
stelden de leerlingen van de 
Westhoekacademie hun gevaarlijke 
monsters tentoon in de bibliotheek.

De overige foto’s kun je 
bewonderen op onze website:
www.nieuwpoort.be
>cultuur>bibliotheek.

BIBLIOTHEEK

De Pagaaier, Sint-Joris
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KINDERBOERDERIJ

Leerlingen van De Zeeparel 
op bezoek in de kinderboerderij

De leerlingen uit het SBSO De Zeeparel uit Middelkerke 
bezoeken geregeld de kinderboerderij. Bijna maandelijks 
komt een groepje van vijf jongeren met een handicap met 
hun lerares Liesje op vrijdagmorgen de dieren bewonde-
ren. Ze vinden dit reuzefijn. 

Er wordt steeds rond een bepaald thema gewerkt. 
Zo werkten de leerlingen in december rond het thema 
composteren en brachten ze zelf wat groenafval mee 
om in het compostvat te gooien. Met de materialen uit 
de educatieve compostkoffer gingen ze op zoek naar 
kriebeldiertjes tussen de gedeeltelijk verteerde compost. 

In januari hadden de jongeren een afspraak met de 
duivenmelker en mochten ze een bezoek brengen aan 
de duiventil.  In februari werden de konijntjes verwend 
met wat worteltjes en in de maand maart maakten de 
leerlingen een wandeling op de boerderij samen met de 
stagiaire dierenzorg. 

In mei komen ze de lammetjes bezoeken en gaan ze rond 
het thema “schaap” werken. In de maand  juni sluiten 
ze het schooljaar af met een begeleide activiteit “Met De 
Boer op pad”.  Ieder bezoek op de boerderij was telkens 
een groot avontuur voor deze jongeren en hun juf. 

Week van het Insect

Voor de eerste maal wordt er vanuit de kinderboerderij 
deelgenomen aan ‘De week van het Insect’. 
Voor volwassenen wordt een korte cursus ingericht die bestaat 
uit een theoretisch gedeelte en een praktijkmoment. 

Inhoud: Algemene kennismaking insecten
 Determinatie vlinders-zweefvliegen
Wanneer:  Theorie op woensdag 3 juni
 van 13.30 u. tot 16.30 u. of 19 u. tot 22 u. 
 Praktijk op zaterdag 6 juni van 14 u. tot 17 u.
Locatie: Kinderboerderij De Lenspolder, Elf Juliwijk 6A,
 8620 Nieuwpoort
Prijs: Gratis 
Lesgever:  Wim Bovens
Vooraf inschrijven, max. 25 deelnemers.

    Kinderboerderij Nieuwpoort – T 058 23 69 86
        kinderboerderij@nieuwpoort.be – www.nieuwpoort.be 

Sommige 
kinderen zijn 
verzot op de 
kleine vogeltjes 
in de volière en 
blijven daar graag 
wat genieten.
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LANDBOUW EN VISSERIJ

ZATERDAG 23 MEI
9.30 u.: geleid bezoek aan de visveiling met hapje en 
drankje (max. 50 deelnemers en vooraf inschrijven bij de  
dienst toerisme Nieuwpoort-Bad (Hendrikaplein)
T 058 23 39 23)

Kaaiplein
11 u.  opening vissmoefelmarkt met aperitiefconcert
 van The Pink Band
13.30 u.  inschrijving garnaalpelwedstrijd
14 u.   garnaalpelwedstrijd in de stedelijke vismijn
14.30 u. optreden West Coast Pipe Band
15.30 u.   prijsuitreiking garnaalpelwedstrijd
16.30 u.  publieke visverkoop in de stedelijke vismijn
 ten voordele van vzw Elora Nieuwpoort 
18 u.  optreden The Schlagershowband
 
Doorlopend: smoefelmarkt met visgerechten

Zaal Iseland, stedelijke vismijn
14 u. - 17 u.: 
Tentoonstelling miniatuurvissersboten van 
Charles Beuckels
Tentoonstelling monsterboekjes Nieuwpoortse vissers 
anno 1800 tot en met heden

ZONDAG 24 MEI
10 u.: geleid bezoek aan de visveiling met hapje en drankje 
(max. 50 deelnemers en vooraf inschrijven bij de dienst toerisme 
Nieuwpoort-Bad (Hendrikaplein) - T 058 23 39 23)

Kaaiplein
11 u. start van de vissmoefelmarkt met aperitiefconcert
 van de Nieuwpoort Concert Band
14.30 u. optreden Koen De Smet live
16.30 u. publieke visverkoop in de stedelijke vismijn
                ten voordele van vzw Elora Nieuwpoort 
18 u. optreden ’t Westvlams Gemiengeld Vintekoor

Doorlopend: smoefelmarkt met visgerechten

Zaal Iseland, stedelijke vismijn
14 u. - 17 u.:
Tentoonstelling miniatuurvissersboten van Charles Beuckels
Tentoonstelling monsterboekjes Nieuwpoortse vissers anno 1800 
tot en met heden

MAANDAG 25 MEI
Vissershulde
10 u. eucharistieviering in de visveiling
10.45 u. zegening van de vaartuigen
11 u. neerlegging van bloemen aan het vissersmonument
11.45 u. huldiging verdienstelijke reders in zaal Iseland,
 stedelijke vismijn

 

Visserijfeesten

   Dienst Toerisme, Marktplein 7 - T  058 22 44 44 
Stedelijke visveiling - T 058 23 33 64
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JEUGD

SPORT EN RECREATIE

Diploma-uitreiking 
techniekacademie

Op woensdag 25 maart werden de diploma’s 
uitgereikt aan de kinderen die deelnamen aan 
de techniekacademie. De techniekacademie 
startte met zijn eerste editie in januari 2015 
en was meteen een schot in de roos. Heel 
wat kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar 
staken veel op in een gezellige sfeer in een 
echt technologielabo. Ze maakten kennis 
met gereedschap en materialen, leerden dat 
techniek vele gezichten heeft en maakten een 
aantal technische systemen.

FairTrade wandelzoektocht 2015

In het jeugdcentrum kan men op zondag 3 mei 2015 
opnieuw terecht voor een lekker FairTrade ontbijt. Je kan 
je inschrijven om te ontbijten om 8 u. of om 9 u. Na het 
ontbijt is er een wandelzoektocht door de mooie straten 
van Nieuwpoort. Wie enkel wil wandelen, kan zich tussen 
9 u. en 10.30 u. in het jeugdcentrum inschrijven voor de 
zoektocht. De aankomst wordt opnieuw voorzien in de 
kinderboerderij. Er zijn mooie prijzen voor de winnaars.

Praktisch
- Deelnameprijs: e 4 met ontbijt, e 2 zonder ontbijt.
- Inschrijven vóór 1 mei 2015 als je wil deelnemen
 aan het ontbijt. 

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

Stappentellers

Eenvoudig, makkelijk en motiverend! De stappenteller geeft 
je richtlijnen en feedback.
Pas toch op je tellen. Verkies een betrouwbare stappenteller 
boven diegene die je als goedkoop gadget vindt bij ontbijt-
granen of een ander product (bv. tijdschrift). Maak gebruik 
van het 10.000 stappen pakket dat naast een stappenteller 
ook een handleiding en dagboekje bevat. De betrouwbare 
stappenteller die we aanbevelen is de Omron Walking Style 
One (HJ-152). 

Maak met je nieuwe stappenteller gebruik van een opbouwschema. 
Meet je stappen, bepaal je basisniveau en vervolgens je stappen-
doel. Stel wekelijks realistische doelstellingen op en hou vol. 
Je zult een grotere dosis levensenergie ervaren eens je dichter en 
dichter bij de magische “10.000 stappen” komt.
Let wel, elke extra stap die je zet, is belangrijker dan het per se 
willen halen van 10.000 stappen!
In de sportdienst van Nieuwpoort kan je zo’n stappenteller 
aankopen, zolang de voorraad strekt. De prijs bedraagt € 16.

Skatecontest skatepark ’t Schip

De jeugddienst organiseert op zaterdag 23 mei 2015 voor de eerste 
maal een skatecontest op het gloednieuwe skatepark ’t Schip in het 
sportpark van Nieuwpoort. Er zijn drie categorieën: 
 • jonger dan 14 jaar, niet gesponsord 
 • ouder dan 14 jaar, niet gesponsord 
 • gesponsord 

Voor elke categorie zijn er drie prijzen 
te winnen. Inschrijven is gratis en is 
alleen mogelijk op de dag zelf om 
13.30 u. De wedstrijd start om 14 u. 
Tijdens de contest is er een bar en deejay voorzien. 
Iedereen is welkom om de tricks van beginners tot professionelen
te bewonderen. 

    jeugddienst Nieuwpoort, Dudenhofenlaan 2b, 8620 Nieuwpoort 
jeugd@nieuwpoort.be - T 058 23 91 26
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West-Vlaamse seniorensportdag 

De West-Vlaamse Seniorensportdag die reeds sedert jaar en dag 
gekend is, komt op donderdag 21 mei 2015 naar Ingelmunster.

De nieuwe naam “West-Vlaanderen blijft bewegen” verwijst naar 
het feit dat de 50-plusser al veel beweegt, maar gestimuleerd 
moet worden om te blijven bewegen. Een dergelijk evenement is 
daarbij een ideaal hulpmiddel. De doelgroep blijft de senioren of 
met andere woorden de 50- plussers.

Op “West-Vlaanderen blijft bewegen” willen de organisatoren de 
streek waar het evenement georganiseerd wordt extra in de kijker 
plaatsen. Dit gebeurt door het aanbieden van een aantal themati-
sche wandel- en fietstochten die specifiek zijn voor de streek.
De deelnemers die niet wandelen, fietsen of petanque spelen, 
kunnen terecht in het sportcentrum voor de sportcarrousel met 
een ruim aanbod van activiteiten waarbij iedereen ter plaatse zelf 
kan “shoppen”.

Deelnemen aan de sportnamiddag kost € 6 per persoon. De stad 
Nieuwpoort last een bus in voor de tocht naar Ingelmunster. De rit  
kost € 8 per persoon.

Er zijn verschillende opstapplaatsen:
• om 10.50 u. aan de kerk in Nieuwpoort-Bad,
 aan de kant van de Franslaan    
• om 10.55 u. aan de lagere school “De Vierboete” 
 in Nieuwpoort-Bad, Franslaan 32
• om 11.05 u. op de parking van het sportpark, Dudenhofenlaan 2b
• om 11.10 u. op het Marktplein van Nieuwpoort 
• om 11.20 u. aan het begin van de Toevluchtweg, Sint Joris
• om 11.25 u. op het marktje van Ramskapelle

   of inschrijvingen bij de sportdienst op 058 23 75 40 
of Dudenhofenlaan 2b,8620 Nieuwpoort.

Opgepast! Er zijn slechts 30 plaatsen beschikbaar, 
dus de eerste 30 betalenden gaan mee.

Sportdagen voor 
Nieuwpoortse scholen 
Zoals elk jaar richt de stedelijke sportdienst in samen-
werking met enkele Nieuwpoortse sportclubs de school-
sportdagen in. Deze sportdagen vinden dit jaar plaats 
op maandag 5 mei, dinsdag 6 mei, donderdag 7 mei en 
vrijdag 8 mei:

• 4 mei: Vrije Basisschool Nieuwpoort “Stella-Maris” 
• 5 mei: Gemeenschapsonderwijs “De Vierboete”
 en Gemeenteschool “De Pagaaier”
• 7 mei: Sint-Bernarduscollege
• 8 mei: Middenschool Campus “De Vierboete” 
 en “De Nieuwe Poort”

De bedoeling van deze sportdagen is de leerlingen te 
laten proeven van een viertal sporten per dag.

Sportactiviteiten voor de 6- tot 12-jarigen zijn o.a.: 
1e en 2e leerjaar: volkssportspelen, circustechnieken, 
petanque, watersportspelen, voetbal, atletiek                 
3e en 4e leerjaar: tennis, voetbal, petanque, ludieke 
waterspelen, thai-box …
5e en 6e leerjaar: tafeltennis, volleybal, kajak, sport en 
spel, initiatie oriëntatiecross

Sportactiviteiten voor de + 12-jarigen zijn o.a.:  
Bubble fun, voetbal, petanque, tennis, tafeltennis, scher-
men, luchtkarabijnschieten, boogschieten, kajak, zeilen, 
veldhockey, skateboarden, aquajogging, sport en spel, 
mountainbike, initiatie oriëntatiecross, hindernispiste ...

Volgende Nieuwpoortse sportclubs verlenen hun me-
dewerking om deze sportdagen tot een goed einde te 
brengen: 
• Atletiekclub, M.A.C.W.
• Kickboxing, Westcoast MMA
• Handboogschietclub  Sint-Sebastiaansgilde
• Luchtkarabijnschietclub, N.W.S
• Tennisclub Issera
• Petanqueclub
• Tafeltennisclub Nieuwpoort
• Voetbal K.S.V.N
• Watersport, WskluM

Andere sporten worden gegeven door gediplomeerde 
lesgevers en The Outsider. De activiteiten gaan door op 
volgende plaatsen:
Militair Kamp Lombardsijde, Sportzaal Lombardsijde, 
Stedelijk sportpark, Bloso Spaarbekken, grondgebied 
Nieuwpoort, sportzalen van de scholen, jachthaven Novus 
Sportus, Stedelijke sportzaal Nieuwpoort, Astridpark, 
Stedelijk zwembad Nieuwpoort.

   Stedelijke Sportdienst, Dudenhofenlaan 2B
T 058 23 75 40
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Atletiek
Op zaterdag 23 mei 2015 om 14 u. is er in Nieuwpoort op 
de atletiekpiste in het sportpark een atletiekwedstrijd: 
Leeuwtjescriterium - Lentejeugdmeerkamp.

Atletiek- en sportkampen
• Maandag 6 juli tot en met vrijdag 10 juli 2015 
 dagelijks van 9 u tot 16 u.
• Maandag 3 augustus tot en met vrijdag 7 augustus 2015
 dagelijks van 9 u tot 16 u.

Opvang vanaf 8 u. en tot 17 u. is mogelijk.
Leeftijd deelnemers: 7-12 jaar  -  Prijs: € 75 

  eddy.louwie@telenet.be

Recordopkomst 
mountainbiketoertocht 2015

Op zaterdag 8 februari vond de 6e Duin-strand-poldertocht 
mountainbike plaats in Nieuwpoort. Dankzij het mooie weer 
werd het record (804 deelnemers) uit 2013 ruim verbeterd. 
Dit jaar namen er maar liefst 997 mountainbikers deel.
Voor de editie van 2015 werd er opnieuw een parcours voor 
de jeugd en de beginnende mountainbiker voorzien. Naast 
de tochten 27, 40 en 50 km was er ook een parcours van 25 
km voor handbikers. 

Er werden opnieuw bevoorradingsposten voorzien, zodat de 
deelnemers zich voldoende konden opladen om de eindmeet 
te bereiken. In het jeugdcentrum werd de bar opengehouden 
door de Koninklijke Vrolijke Wielrijdersclub, waar de deelne-
mers zich konden te goed doen aan een natje en een droogje.

Bij aankomst en na het afgeven van het polsbandje kreeg 
iedereen een douchegel. Na het nemen van een douche in 
het stedelijk sportpark kon men bij een hapje en een drankje 
aan democratische prijzen, nog wat napraten in de polyva-
lente zaal van het jeugdcentrum.
Tijdens de tocht werden regelmatig foto’s genomen.

   stedelijke sportdienst - T 058 23 75 40 of Koninklijke 
Vrolijke Wielrijders Nieuwpoort - M 0472 51 90 09.

Sportlaureaten 2014

Op zondag 22 februari 2015 reikte de stedelijke sportraad 
de jaarlijkse sporttrofeeën uit. 
De “Sportlaureaten 2014” zijn:

Trofee voor Sportverdienste
Tafeltennisclub Nieuwpoort
De tafeltennisclub wordt dit jaar 50 jaar. Jacky Provost, Roland 
Vandenberghe en Christiaan Hollebeke richtten op 5 mei 1965 
“De Flying Ping Pong Club” op, ere-schepen Hollebeke werd 
eerste voorzitter. Latere voorzitters waren Chris Vanexem, Koen 
Busschaert en Roger Maes. Sinds augustus 2014 wordt de club 
geleid door Chris Margodt. 
Voordat de club terechtkon in de stedelijke sportzaal speelden 
de pingpongers in verschillende zalen. Eén van de meest me-
morabele was ongetwijfeld “de ballon” van Bloso in de Brugse 
Steenweg. Het aantal leden van de club kende hoogtes en laag-
tes, op een bepaald moment slechts 9 leden, maar onder impuls 
van Jacky Provost bleef de club bestaan. 
Momenteel schommelt het aantal rond de 50 leden. TTCN is 
vandaag een middelgrote club in West-Vlaanderen. In de huidige 
competitie speelt TTCN met maar liefst vijf ploegen in verschil-
lende afdelingen. 

Eén ploeg speelt in 2de provinciale, twee ploegen in 3de provin-
ciale, één in 5de provinciale en één ploeg speelt bij de veteranen. 
Deze veteranenploeg behaalde de Trofee voor Sportprestatie (zie 
volgende pagina).

Volgende provinciale titels werden behaald:
• 4de provinciale: in 1994 – 1995 – 2004 – 2007
• 5de provinciale: in 1995 – 1998 – 2010 
• Veteranencompetitie: in 2014

Andere promoties werden afgedwongen met een tweede  plaats 
of via eindronde.
Eén keer steeg TTCN zelfs naar 1ste provinciale.
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Trofee voor Sportjongere
Justine Bulcke (atletiek, MACW Nieuwpoort) 
Deze atletiekster behaalde volgende resultaten:  
Op het indoorkampioenschap van Vlaanderen werd Justine 
knap tweede in het verspringen met een sprong van 5,70 meter. 
Outdoor werd zij provinciaal kampioen in het verspringen en op 
de 60 meter horden. Met haar 15 jaar behaalde Justine Bulcke 
als jongste tussen volwassenen de overwinning in het versprin-
gen op de interclub bij de dames. Goud en zilver wist ze nog 
eens te behalen op het outdoor Kampioenschap van Vlaanderen 
scholieren, respectievelijk in het verspringen en de 100 meter 
horden. Haar mooiste prestatie van het jaar behaalde ze op het 
Belgisch kampioenschap scholieren want als eerstejaars won 
ze goud in het verspringen. Op de 100 meter horden werd ze 
ook nog knap tweede. Ook internationaal behaalde Justine een 
prachtig resultaat. Op de Internationale Flanders Cup te Gent 
won ze brons in het verspringen bij de volwassenen. 

Trofee voor Sportprestatie
Veteranen tafeltennisclub Nieuwpoort
Ook de veteranenploeg van TTCN sleepte een Sportlaureaten-
trofee in de wacht. Michel Roosens, Eric Kortleven en Ruddy 
Casteleyn werden Vlaams kampioen.

Na het behalen van de Vlaamse titel wisten ze op de 
Nationale kampioenschappen te Diest een bronzen medaille 
te veroveren. Een unicum want de laatste jaren was Gullegem 
steeds de beste club.
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Openingsuren feestdagen 
mei 2015

Het zwembad is op vrijdag 1 mei 2015
(Dag van de Arbeid), donderdag 14 mei 
(Hemelvaart) en maandag 25 mei 
(Pinksteren) open van 9 u. tot 17 u.

Op vrijdag  8 mei 2015  is het zwembad 
uitzonderlijk gesloten om 18 u. wegens de 
bijscholing Hoger Redder.

Baantjes zwemmen
Wil je een beetje aan je conditie werken of gewoon rustig zwemmen?
Iedere donderdag van 18 u. tot 20 u. zijn er 6 vrije banen.

Plons-  en spelkamp

Van 27 juli t.e.m.  31 juli 2015 en van 17 augus-
tus t.e.m. 21 augustus 2015 organiseert het 
stedelijk zwembad een plons- en spelkamp voor 
kinderen van het 3de kleuter en 1ste leerjaar. 
Het kamp gaat elke ochtend door van 8.30 u. 
- 12.00 u. Het eerste uur en half bevindt zich 
in het zwembad en tijdens het tweede deel 
vertoeven de kindjes bij mooi weer buiten of in 
de sportzaal.

Doel: watergewenning en leren zwemmen
Prijs: € 40 voor kinderen van Nieuwpoort
          € 45 voor kinderen niet gedomicilieerd
          in Nieuwpoort
Voorwaarde: geen 25 meter kunnen zwemmen

   en inschrijven: aan de kassa van het 
stedelijk zwembad Nieuwpoort of via mail: 
zwembad@nieuwpoort.be.

Het is mogelijk om na de les naar de 
speelpleinwerking te gaan, mits men vooraf is 
ingeschreven. Let op: de plaatsen zijn beperkt!

Cursus Jeugdredder

Deze cursus is een voorbereiding op het behalen van het brevet ‘Hoger Redder’ 
of ‘Redder aan Zee’. De cursus vindt plaats telkens op zaterdag van 16 u.-18.30 u.
met start op 2 mei 2015.

Data: 2 – 9 – 23 – 30 mei en 6 juni 2015
Prijs: € 25
Voor wie: jongens en meisjes tussen 15 en 17 jaar, die vlot 200 meter kunnen 
zwemmen.

Inhoud cursus: 
• Specifieke redderstechnieken kunnen aanwenden zoals: redderssprong,
   eendenduik, watertrappelen,  bevrijdingsgrepen, vervoersgrepen…
• Ademhalingscontrole.
• EHBO-technieken leren kennen en toepassen.
• De redderspop boven water halen en vervoeren.

Inschrijven: inschrijvingsformulier verkrijgbaar aan de kassa van het Stedelijk 
zwembad, via de website www.nieuwpoort.be of zwembad@nieuwpoort.be. 

Sportpassenseizoen voorjaar 2015

Eind mei 2015 is het sportpassenseizoen weer afgelopen. 
We kijken terug  op  een geslaagd seizoen.
Bedankt iedereen!

Op 21 september 2015 start het sportpassenseizoen voor het najaar van 2015. 
Programma volgt.

Aquagym voor senioren 
Op woensdag 27 mei 2015 gaat de laatste les Aquagym voor senioren door 
(sportpassenseizoen voorjaar 2015). De data voor de lessen in juli en augustus 
worden later meegedeeld.

Sluiting zwembad en sport-
zaal wegens jaarlijkse 
onderhoudswerken

Van maandag 15 juni t.e.m. zondag 21 juni 
2015 wordt het zwembad gesloten voor de 
jaarlijkse onderhoudswerken. 

ZWEMBAD



VACATURES 

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

Administratief medewerker (C1-C3) 
kinderboerderij 
voltijds 
contractueel onbepaalde duur.

Functie-inhoud
Onder leiding van het diensthoofd instaan voor het uitvoeren 
van alle administratieve taken verbonden aan de werking van 
de kinderboerderij. De administratief medewerker ondersteunt 
het diensthoofd bij de communicatie en organisatie van de 
activiteiten. 

Administratief medewerker (C1-C3) 
dienst veiligheid en preventie – 
voltijds
contractueel onbepaalde duur.

Functie-inhoud
Onder de leiding van diensthoofd veiligheid en preventie 
instaan voor de interne en externe dienstverlening inzake 
lokale veiligheid.
Voor de toelating tot de betrekkingen van administratief 
medewerker gelden volgende voorwaarden:
• Een gedrag hebben dat in overeenstemming is m et de
 eisen van de beoogde betrekking.
• De burgerlijke en politieke rechten genieten.
• Medisch geschikt zijn.
• Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door
 de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, 
 gecoördineerd op 18 juli 1966.
• Slagen voor een selectieprocedure.
• In het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs.

Arbeider sportdienst (E1-E3) 
voltijds
contractueel onbepaalde duur.

Functie-inhoud
Onder leiding van de rechtstreeks verantwoordelijke instaan 
voor alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de 
instandhouding van het gemeentelijk patrimonium en voor 
de materiële ondersteuning van de gemeentelijke organisatie 
en het verenigingsleven.

Arbeider kinderboerderij (E1-E3)
halftijds
contractueel onbepaalde duur.

Functie-inhoud
Onder leiding van de rechtstreeks verantwoordelijke instaan 
voor alle werkzaamheden en verzorgingstaken die noodzakelijk 
zijn voor de goede werking van de kinderboerderij.
Voor de toelating tot de betrekkingen van arbeider gelden 
volgende voorwaarden:
• Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de
 eisen van de beoogde betrekking. 
• De burgerlijke en politieke rechten genieten. 
• Medisch geschikt zijn. 
• Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door
 de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, 
 gecoördineerd op 18 juli 1966. 
• Slagen voor een selectieprocedure.

Kandidatuurstelling
De kandidaturen kunnen tot en met uiterlijk 5 mei 2015 per aangete-
kende zending (poststempel geldt als bewijs) of tegen ontvangstbewijs 
bezorgd worden op volgend adres: 
Stadsbestuur Nieuwpoort, t.a.v. het college van burgemeester en sche-
penen, Marktplein 7 , 8620 Nieuwpoort. 
Kandidaturen, met vermelding van de desbetreffende functie, dienen 
vergezeld te worden van een motivatiebrief, een uittreksel uit het straf-
register (model I), een bewijs dat  wordt voldaan aan de taalwetgeving 
(indien van toepassing), het vereiste diploma (indien gevraagd) en een 
curriculum vitae.

Info
De volledige functiebeschrijvingen kunt u terugvinden op de website van de stad Nieuwpoort: www.nieuwpoort.be
Verdere informatie over de uit te oefenen functie en de aanwervingsvoorwaarden kan bekomen worden op de personeelsdienst op 
volgend adres: Personeelsdienst, Willem De Roolaan 90, 8620 Nieuwpoort, T 058 22 44 65 - personeelsdienst@nieuwpoort.be.
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Flitsen uit de gemeenteraad 
van 26 februari 2015

Toekomstvisie parochiekerken.
In het kader van het proefproject inzake parochiekerken van 
de Westhoek werd door het Centraal Kerkbestuur een uitge-
breide inventaris voor de 4 parochiekerken van Nieuwpoort 
opgesteld, met een beschrijving van de ruimtelijke samenstel-
ling van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving, het huidig 
gebruik en de functie van het gebouw (zowel voor liturgische 
als niet-liturgische activiteiten), het gemeentelijk beleid en 
noden op vlak van publieke dienstverlening en gebouwenpatri-
monium en mogelijke interesse van andere actoren.
De raad heeft akte genomen van dit opgemaakte kerkenplan 
en formuleerde als opmerking dat de pastorie in Nieuwpoort-
Bad zal heringericht worden als dienst toerisme.
Verder worden in deze toekomstvisie ook intenties m.b.t. ver-
antwoordelijkheden en traject tussen de stad en het Centraal 
Kerkbestuur, de intenties m.b.t. huidig en toekomstig mul-
tifunctioneel gebruik van kerken, en m.b.t. neven- of herbe-
stemming vastgelegd.

Vernieuwen van de openbare verlichting in de Eugene 
Demolderlaan/Guido Gezelleplein – leveren, plaatsen en 
aansluiten van 18 verlichtingsmasten en –armaturen.
Het college van burgemeester en schepenen keurde dd. 20 ja-
nuari 2015 de offerte goed van Eandis voor het leveren, plaat-
sen en aansluiten van 18 verlichtingsmasten en –armaturen in 
de E. Demolderlaan en het G. Gezelleplein (noordkant); goed 
voor een ramingsbedrag van € 19.974,22 incl. BTW. De nodige 
kredieten zijn voorzien.

Vernieuwen van de Franslaan – fase 6 Lefebvrestraat tussen 
Albert I-laan en Elisalaan – leveren, plaatsen en aansluiten 
van openbare verlichting (8 stuks) en kerstverlichtingska-
bel.
De raad keurde in zitting dd. 27 november 2014 het definitief 
ontwerpdossier goed voor de vernieuwing van de Lefebvres-
traat tussen de Albert I-laan en Elisalaan voor een ramings-
bedrag van € 1.032.299,92 (BTW incl.), waarvan € 632.329,67 
incl. BTW ten laste van de stad. De raad besliste om tijdens 
deze werken ook de openbare verlichting van de Lefebvres-
traat te vernieuwen en een kerstverlichtingskabel te voorzien.
De kosten voor het leveren, plaatsen en aansluiten van 
nieuwe openbare verlichting en kerstverlichtingskabel worden 
geraamd op € 17.886,73 incl. BTW. De nodige kredieten zijn 
voorzien.

Aanleggen van vlottende steigers ter hoogte van de vismijn 
fase 2.
De raad aanvaardde en keurde het  bestek goed inzake het 
aanleggen van vlottende steigers ter hoogte van de vismijn – 
fase 2. De lengte van de vlottende steigers bedraagt 36 meter. 
Raming kostprijs: € 75.000 incl. BTW. De nodige kredieten zijn 
voorzien. De opdracht zou gegund worden bij onderhande-
lingsprocedure.

Leveren en plaatsen van een unit voor het project ‘Zon, Zee, 
Zorgeloos… een toegankelijk strand voor  iedereen’.
De raad aanvaardde en keurde het  bestek goed inzake het leveren 
en plaatsen van een unit voor het project ‘Zon, Zee, Zorgeloos,… een 
toegankelijk strand voor iedereen’. Raming kostprijs: € 25.000 incl. 
BTW. De nodige kredieten dienen te worden voorzien bij budgetwij-
ziging. De opdracht zou gegund worden bij open aanbesteding.

Omgevingswerken Jachthavenwijk deel François Van Nieuwenho-
venstraat – Karel Lemahieustraat – Jan Turpinplein.
De woonmaatschappij IJzer & Zee start in 2015 met de bouw van 21 
woningen in de F. Van Nieuwenhovenstraat – K. Lemahieustraat – J. 
Turpinplein (voorheen Dudenhofenlaan). De Vlaamse Maatschap-
pij voor Sociaal Wonen heeft in het kader van de omgevingswerken 
Jachthavenwijk deel Haringhoek een overeenkomst afgesloten met 
het studiebureau Plantec. De ereloonovereenkomst wordt door de 
VMSW aangesproken om de omgevingswerken uit te voeren in de 
volgende huidige fase, nl. Dudenhofenlaan deel F. Van Nieuwenho-
venstraat – K. Lemahieustraat – J. Turpinplein. De stad stelt voor 
om samen met de omgevingswerken ook een trottoir aan te leggen 
in de Dudenhofenlaan (oostkant) tussen de F. Van Nieuwenhoven-
straat en de rotonde ter hoogte van de verkaveling Europark. Zowel 
de werken als de studiekosten hiervan zijn volledig ten laste van de 
stad; het ereloonpercentage op de werken bedraagt 7 %. De stu-
diekosten worden geraamd op € 23.000 x 7 % = € 1.610. De nodige 
kredieten zijn voorzien.  

Studie – uitbreiden van het jeugdcentrum en vernieuwen van 
omkleedcellen.
De raad keurde het  bestek goed voor de studie inzake de uitbrei-
ding van het jeugdcentrum en het vernieuwen van omkleedcellen. 
Raming kostprijs studieopdracht: € 30.000 incl. BTW. De nodige 
kredieten  worden voorzien bij budgetwijziging. De opdracht wordt  
gegund bij onderhandelingsprocedure.

Studie – riolerings- en wegeniswerken Albert I-laan vak Elisalaan /
Lombardsijdestraat. 
De raad keurde het bestek goed voor de studie inzake de uitvoering 
van riolerings- en wegeniswerken Albert I - laan vak Elisalaan/
Lombardsijdestraat. Raming kostprijs studieopdracht: € 50.000 incl. 
BTW. De wegeniswerken worden geraamd op € 1.000.000 incl. BTW. 
De nodige kredieten zijn voorzien.

Samenstelling milieuraad: wijziging.
De raad keurde in zitting dd. 25 april 2013 de samenstelling van de 
milieuraad goed. Nu is er een wijziging: de heer Wim Bovens treedt 
op als plaatsvervanger van mevr. Chris Dumon namens de natuur-
werkgroep De Kerkuil vzw.

Inzetten vrijwilligers – bepalen kostenvergoeding.
Vanaf 1 maart 2015 hanteert de raad de maximum forfaitaire vrijwil-
ligersvergoeding, bedrag dat terug te vinden is op de website van 
de provincie West-Vlaanderen. De vergoeding wordt berekend per 
gepresteerd uur. Erkende gidsen krijgen voor hun gidsbeurten de 
maximum forfaitaire vrijwilligersvergoeding per dag; de vrijwilligers 
die instaan voor de bar van Ysara krijgen een vrijwilligersvergoeding 
van € 25 per dag.



GEMEENTERAAD

Flitsen uit de gemeenteraad 
van 26 maart 2015

Retributie inzet erkende gidsen.
De raad stelde een retributie vast voor het inzetten van erkende 
gidsen bij rondleidingen. Deze retributie valt ten laste van de 
aanvrager van een stadsgids en bedraagt € 60 voor een rondleiding 
voor maximum 30 personen met een duurtijd van maximum 2 uur. 
Per bijkomend (gedeeltelijk) uur is een retributie van € 30 ver-
schuldigd. Het bedrag dient op voorhand betaald te worden.

Bouwen bezoekerscentrum ‘De Ganzepoot’en sportschietstand 
aan het Koning Albert I-monument verrekening nummer 50 – 
diverse wijzigingen en verrekening nummer 51 – bijkomende 
elektriciteitswerken schietstanden.
De raad stelde in zitting dd. 30 mei 2013 de aannemingsvoorwaar-
den en gunningswijze vast tot het bouwen van het bezoekerscen-
trum ‘De Ganzepoot’ en sportschietstand aan het Koning Albert 
I-monument voor een bedrag van € 10.098.339,63 incl. BTW. De 
raad aanvaardt en keurt de verrekening nummer 50 goed: di-
verse wijzigingen ten bedrage van € 24.915,67 incl. BTW. De raad 
aanvaardt en keurt eveneens de verrekening nummer 51 goed: 
bijkomende elektriciteitswerken schietstanden ten bedrage van
€ 2.068,56 incl. BTW. De nodige kredieten zijn voorzien.

Bouwen bezoekerscentrum ‘De Ganzepoot’ en sportschietstand 
aan het Koning Albert I-monument termijnverlenging. 
De raad stelde in zitting dd. 30 mei 2013 de aannemingsvoor-
waarden en gunningswijze vast tot het bouwen van de het bezoe-
kerscentrum ‘De Ganzepoot’ en sportschietstand aan het K oning 
Albert I-monument voor een bedrag van €10.098.339,63 incl. BTW. 
De raad kent een termijnverlenging van de werken van 90 kalen-
derdagen toe aan de aannemer Artes, om het ventilatiesysteem 
aan te passen aan de Vlaremwetgeving. De uitvoeringstermijn tot 
het bouwen van het bezoekerscentrum bedraagt hierdoor 540 ka-
lenderdagen, en de werken moeten beëindigd zijn op 26 mei 2015. 
De nodige kredieten zijn voorzien. 

Bouwen bezoekerscentrum ‘Westfront Nieuwpoort’ en 
sportschietstand aan het Koning Albert I-monument. Stil-
legging schietstand. Dadingsovereenkomst. 
De tijdelijke handelsvennootschap Artes Depret n.v. – Artes 
Rogiers n.v. – Artes Woudenberg n.v. wenst vergoed te worden 
voor de stillegging van de werken aan de schietstand, waar-
door het verloop van de werken ernstig werd verstoord. De 
raad keurt de dadingsovereenkomst goed tussen de t.v. Artes 
Depret n.v. – Artes Rogiers n.v. – Artes Woudenberg n.v. en 
de stad Nieuwpoort. De schadevergoeding wordt bepaald op 
€ 340.000, ten laste van de stad. 

Restauratie Bommenvrij – fase 2a – bouwkundige restaura-
tiewerken (dak) – eindafrekening. 
De raad keurde in zitting dd. 25 september 2013 de overheids-
opdracht ‘Restauratie Bommenvrij – fase 2A Bouwkundige 
restauratiewerken (dak)’ voor een geraamd bedrag van 
€ 146.246,66 incl. BTW goed. De raad keurde op 26 maart 
2015 de eindafrekening goed voor een bedrag van 
€ 157.614,69 incl. BTW. De nodige kredieten zijn voorzien.

Reglement geboortepakket. 
De raad verleent goedkeuring voor het reglement voor het 
ontvangen van een geboortepakket. Gezinnen moeten aan 
bepaalde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen 
voor het ontvangen van een geboortepakket. Het gezamen-
lijk netto belastbaar inkomen mag niet meer bedragen dan 
anderhalf keer het leefloon. Gezinnen die onder budgetbe-
heer, schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling 
staan, kunnen na schriftelijk advies van de budgetbeheerder 
of schuldbemiddelaar in aanmerking komen om een geboor-
tepakket te ontvangen. Tot slot komen gezinnen die recht 
hebben op een verhoogde tegemoetkoming bij hun mutualiteit 
ook in aanmerking voor het geboortepakket. Per gezin dat in 
aanmerking komt voor een geboortepakket, wordt een bedrag 
van € 100 voorzien. De nodige kredieten zijn voorzien binnen 
het beleidsplan ‘kinderarmoedebestrijding 2014-2018’.

Apothekers
Raadpleeg www.apotheek.be of bel naar 0903 99 000 (€ 1,50 per minuut)

Wachtdienst tandartsen
Tijdens weekends of op wettelijke feestdagen kunt u voor noodgevallen een tandarts van 
wacht bellen op het centraal nummer 0903 399 69 (betalend nummer: € 1,50 per minuut).

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

1 mei 2015: Dierenarts Etienne Debeerst   058 41 25 80
3 mei 2015: Dierenarts Karel Crabbé   058 51 59 14
10 mei 2015: Dierenarts Guy Colson   058 52 06 10
14 mei 2015: Dierenarts Etienne Debeerst   058 41 25 80
17 mei 2015: Dierenarts Johan Devloo   058 41 49 09
24 & 25 mei 2015: Dierenarts Anoa   058 62 67 37
31 mei 2015: Dierenarts Elise Buyse   0474 36 41 51

MEDISCHE WACHTDIENSTEN
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Veiling ten voordele 
van cellist Felix

Cellist Felix Vermeirsch, een 
virtuoos getalenteerde Vlaamse 
jongeman, ontmoette in Nieuw-
poort een ander getalenteerd 
Vlaams kunstenaar: schilder 
graficus en beeldhouwer Theo 
Mariëns (overleden in 2014). Theo 
wou absoluut het kunstenaarsparcours van Felix financieel 
steunen en doet dat door één van zijn werken te koop aan 
te bieden tijdens een veiling. De veiling van het schilderij 
‘De blauwe zon’ van Theo Mariëns ten bate van Felix 
Vermeirsch vindt plaats op zaterdag 9 mei 2015 om 16 u. 
in de raadzaal van het stadhuis te Nieuwpoort. 
Dit alles wordt geleid door de internationaal vermaarde 
expert veilingmeester Mon Bernaerts van Veilinghuis 
Bernaerts (Antwerpen). Felix zal daar ook een prelude uit 
de eerste cellosuite van Bach uitvoeren. 

Daarna volgt een receptie, aangeboden door stad 
Nieuwpoort. We hopen talrijke muziek- en kunstlief-
hebbers op deze unieke veiling te mogen ontmoeten.

Felix speelt op zondag 10 mei 2015 samen met het jeugd- 
en muziekorkest JeMoo een concert in Centrum Ysara.

    zie UiT kalender.

Wereldgezinnen gezocht voor 
een interculturele ervaring!

Youth For Understanding (YFU) is een wereldwijde organisatie die in-
ternationale uitwisselingen organiseert voor jongeren vanaf 15 jaar.

YFU biedt niet alleen aan Vlaamse jongeren de mogelijkheid om een 
jaar naar het buitenland te gaan, ook Vlaamse gezinnen kunnen via 
YFU internationale ervaring opdoen door vanaf midden augustus 
voor een schooljaar of een semester een van onze buitenlandse 
jongeren in huis te nemen.

Deze jongeren wonen bij gastgezinnen en gaan naar de middelbare 
school om zo onze cultuur van binnenuit te leren kennen. Worden 
jullie wereldgezin, dan worden jullie ook een ervaring rijker omdat 
je van je nieuwe zoon of dochter, broer of zus heel veel kan leren 
over een ander deel van de wereld. Ook jullie kunnen op een per-
soonlijke basis geconfronteerd worden met culturele verschillen en, 
net zoals de uitwisselingsstudent, ook je eigen waarden en normen 
herontdekken. Veel van onze internationale jongeren en hun gast-
families hebben culturele verschillen en taalbarrières overbrugd en 
vriendschappen gesmeed die tijd en afstand overleven.

   Contacteer YFU vrijblijvend voor meer informatie: 
YFU vzw, Frans Halsvest 92, 2800 Mechelen - T 015 69 00 85 
www.yfu.be - info@yfu.be.

CWRM is op zoek naar begeleiders!

Vzw Kunst is op zoek naar vrijwilligers die zich tegen een kleine 
vergoeding enkele uren per week willen engageren voor het begelei-
den van workshops in het vast atelier te Nieuwpoort (Bommenvrij). 
In het kader van de herdenking van WO I, werd er een participatief 
project opgezet waarin individuele participanten beeldjes in klei 
maken die uiteindelijk deel zullen uitmaken van het grootschalig 
land-art project CWRM (ComingWorldRememberMe)/GoneWest, 
met als doel een totaal te bereiken van maar liefst 600.000 beeldjes. 
Het land-art project wordt voorbereid door vzw Kunst in samenwer-
king met Koen Vanmechelen en zal in maart 2018 plaatsvinden in 
domein Palingbeek. Verspreid over het hele land zijn er vaste ate-
liers en mobiele workshops, waar alle bezoekers een beeldje uit klei 
kunnen maken om zo mee te werken aan dit herdenkingsproject. 
Elk beeldje staat symbool voor één van slachtoffers die het leven 
lieten tijdens de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek.

De beeldjes worden voorzien van een individuele vorm van identifi-
catie door middel van een ‘dog-tag’, die verwijst naar een slachtof-
fernaam op de digitale ‘Internationale Namenlijst’ die door het In 
Flanders Field museum in Ieper wordt samengesteld. Ook de naam 
en de nationaliteit van de maker komt op de dog-tag.

   Lieselotte Moeyaert - lotte.moeyaert@vzwkunst.be
M 0479 21 54 27

Huis Kompani zoekt 
steungezinnen 

Als erkend begeleidingstehuis staat 
het tehuis Kompani vzw (Gulden-
zandstraat 43a in Oostduinkerke)
in voor de opvang van vijftien kinde-
ren tussen de 2,5 en 18 jaar. Binnen 
deze organisatie is Kompani op zoek 
naar vrijwilligers die zich als “steungezinnen” willen inzet-
ten. Sommige van de toevertrouwde kinderen kunnen, om 
uiteenlopende redenen, weinig of niet terugvallen op hun 
natuurlijk milieu. Voor hen is het echter ook belangrijk 
iemand te hebben buiten de voorziening waar ze kunnen 
op terugvallen voor bezoek, weekends, vakanties, enz. 
Frequentie en type contact is te bepalen in wederzijds 
overleg met alle betrokken partijen (jongere, steungezin, 
consulent, ouders, voorziening).

   Voelt u zich geroepen of wenst u meer uitleg neem 
dan vrijblijvend contact met Kompani vzw 
T  058 52 08 15 - info@kompani.be. 
U kunt vragen naar de contextbegeleidster, 
de pedagogisch coördinator of de directeur.
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Briljanten 
huwelijksverjaardag 
Op zaterdag 14 februari bezocht het college 
van burgemeester en schepenen  Jozef Ame-
loot en Marie-Louise Costenoble die dit jaar 
vijfenzestig jaar gehuwd zijn. Jozef Ameloot 
was werkzaam als apotheker in Poperinge. 
Marie-Louise stond hem hierin jaren bij, tot 
de zaak werd overgenomen door hun zoon. 
In 1983 besloten Jozef en Marie-Louise zich 
definitief in Nieuwpoort te vestigen. Het 
briljanten paar heeft zes kinderen, veertien 
kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen.

Gouden jubileum 
Leonard Vande Velde en Marie Louise 
Wieme stapten op 29 januari 1965 in het 
huwelijksbootje. Marie Louise groeide 
op in Huise in een landbouwersgezin. 
Leonard is afkomstig uit Zingem en 
werkte lange tijd in de bouwsector.  In 
1970 verhuizen ze naar hun huis nabij 
Oudenaarde dat Leonard eigenhandig 
heeft gebouwd. Eind 2007 vestigden ze 
zich in Nieuwpoort. De jubilarissen heb-
ben twee dochters en zijn bijzonder trots 
op hun drie kleinkinderen.

Gouden jubileum  
Gilbert Possenier en Jean-
nine Ghekiere traden op 
27 februari 1965 in het 
huwelijk. Gilbert was als 
beroepsmilitair een tijd 
gekazerneerd in Soest. Later 
stapte hij  over naar Dovo. 
Hij werd ook overgeplaatst 
naar het kamp Lombardsijde 
waar hij in 1997 als adju-
dant met pensioen ging. 
Jeannine werkte 18 jaar bij 
het burgerpersoneel in de 
kazerne van Soest. Het paar 
heeft  drie kinderen en vier 
kleinkinderen. Het bezige 
koppel vestigde zich begin jaren ’90 in Nieuwpoort. Jeannine is een vast lid van dansclub Iduna terwijl Gilbert aangesloten was bij een 
schuttersclub. Gilbert zetelt ook in de werkgroep die de Nationale Hulde aan Koning Albert I en de Helden van de IJzer organiseert.
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Franse consul-generaal in Nieuwpoort
Op dinsdag 24 februari 2015 bracht Marie-Christine 
Butel, de nieuwe consul-generaal van Frankrijk 
in België, een bezoek aan Nieuwpoort. Zij was 
vergezeld van luitenant-kolonel o.r. Claude Michel, 
algemeen afgevaardigde van de Souvenir Français. 
Het thema van het bezoek was de Groote Oorlog, 
met in het bijzonder de rol die de Fransen hebben 
gespeeld op ons grondgebied.

Viering 
twintig jaar 
In de vorige editie van 
‘Nieuwpoort, uw Stad’ maak-
ten we bekend dat burge-
meester ir. Roland Crabbe 
reeds twintig jaar aan het 
roer van de stad Nieuwpoort 
staat. Ook OCMW-voorzitter 
Frans Lefevre mag dit jaar 
twintig kaarsjes uitblazen. Op woensdag 25 februari kreeg hij naar aanleiding van zijn twintig dienstjaren een feestje aangeboden. 
Samen met de OCMW-raadsleden werd er teruggeblikt op de memorabele momenten van zijn voorzitterschap. 

Moanedromers 
overhandigen cheque 
aan Sara Neudt
Bill Vermeylen overhandigde op zater-
dag 28 februari 2015 in naam van de 
Moanedromers een cheque ter waarde 
van € 400 aan Sara Neudt. Dit bedrag 
was de opbrengst van een spaghet-
tifestijn in de school De Vierboete met 
als doel Sara te ondersteunen in haar 
stageproject.
Ze trekt naar Ecuador waar ze zich in 
de hoofdstad Quito zal ontfermen over 
straatkinderen.
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Wijkraad Coupe 
Gorge/Monobloc 
schenkt aan 
kinderkankerfonds
Op zaterdag 28 maart 2015 
schonk Bill Vermeylen namens 
de wijkraad Coupe Gorge/
Monobloc een cheque ter 
waarde van € 1000 aan het 
Kinderkankerfonds. 
Doris Dorné nam deze cheque
dankbaar in ontvangst. 
Doris maakte van de 
elegenheid gebruik om ook  
Gerard Verdoolaege te 
bedanken:

“Hartverwarmend!   
Gerard Verdoolaege schonk, in naam van het bestuur van de voormalige voetbalploeg SK Wolven Nieuwpoort, het nog uitstaande 
saldo van € 7009,86 aan het Kinderkankerfonds afd. Nieuwpoort. Dit bedrag werd integraal overgeschreven naar de rekening van 
het Kinderkankerfonds UZ Gent. 

Dank voor dit groots, ontroerend gebaar.   
Doris Dorné“

Tafeltennisclub Nieuwpoort bestaat 50 jaar
Vijftig jaar geleden, op 5 mei 1965 om precies te zijn, werd de tafeltennisclub Nieuwpoort boven de doopvont gehouden. Roland 
Vandenberghe, Jacky Provost en ere-schepen Christiaan Hollebeke waren de oprichters van weleer. Tafeltennisclub Nieuwpoort is 
als actieve sportclub met zo’n 50-tal leden dan ook niet meer weg te denken uit het sportieve aanbod van onze stad. Chris Margodt is 
vandaag de trotse voorzitten van TTCN.  De club viel onlangs in de prijzen, meer bepaald in de prijzen die werden uitgereikt door de 
stedelijke sportraad (zie pagina 17). 

 



 

 

in Nieuwpoort

VRIJDAG 1 MEI 2015
WAK - Pantheater brengt ‘Ouwe Romeo en 
Belegen Juliet
Paul Houwen bewerkte de beroemde Shake-
speareklassieker tot een komedie. In zijn versie 
“Ouwe Romeo en Belegen Juliet” zijn de twee 
personages twee oudere mensen: verliefd en 
een beetje gek.
Aanvang om 20 u. - Locatie: City
Tickets: € 6, te verkrijgen in toeristische info-
kantoren Nieuwpoort, dienst cultuur of via 
info@pantheater.be. Cultuurabonnement geldig.

Concert Johnny Clarysse
Johnny Clarysse is één van de meest 
gevraagde muzikanten (accordeonisten) 
van de streek.  Aanvang om 21 u. 
Locatie en organisatie: Kompas Camping 
Nieuwpoort – www.kompascamping.be 

ZATERDAG 2 MEI 2015
Week van de Zee: Straatje in straatje uit, Le 
Beau monde achterna
Een ervaren stadsgids neemt u mee doorheen 
de straten van Nieuwpoort-Bad. Iedere straat-
naam draagt een uniek stukje geschiedenis 
en ludiek verhaal met zich mee. Als afsluiter 
nemen we een gezonde apero met zeehapje 
in Centrum Ysara in echte charlestonstijl. Van 
10 u. tot 12.30 u. Vooraf inschrijven bij dienst 
toerisme Nieuwpoort-Bad. Prijs: € 3 per deel-
nemer. 
Organisatie: Kinderboerderij De Lenspolder 
kinderboerderij@nieuwpoort.be

Week van de Zee: Geneeskrachtige kruiden in 
de duinen
Een natuurgids/herborist neemt u mee naar de 
mooiste plekjes in de duinen van Nieuwpoort. 
Verschillende planten, kruiden en struiken ko-
men aan bod met elk een apart verhaal, elke 
deelnemer kan er zelfs van proeven. 
Van 14.30 u. tot 16.30 u. 
Organisatie: Kinderboerderij De Lenspolder 
kinderboerderij@nieuwpoort.be. 

Open Camping Dag
Tijdens de Open Camping Dag organiseert de 
deelnemende camping ‘Camping Kompas’ 
bruisende activiteiten en kan je genieten van 
talrijke promoties. De camping is doorlopend 
open van 10 u. tot 17u.  

 www.kompascamping.be

Preuteleute – Un-butt-plugged
Al meer dan 10 jaar verovert dit cabaret duo 
de Vlaamse podia. Ze laten zich opmerken 
door hun komisch schunnige en seksueel ex-
pliciete teksten in het West-Vlaams. Aanvang 
om 20 u. Prijs: € 12. Locatie: Centrum Ysara. 

  www.comedyshows.be

ZATERDAG 2 EN ZONDAG 3 MEI 2015
Lentebraderie Shoppingweekend 
Van 10 u. tot 20 u.
Organisatie: Handelaarsbond Verenigd Nieuw-
poort-bad i.s.m. Stadsbestuur Nieuwpoort

 www.nieuwpoort.be 
www.vnbnieuwpoortbad.be 

ZONDAG 3 MEI 2015
FairTrade wandelzoektocht
Met of zonder ontbijt.    op pagina 15 

Week van de Zee: Zeedorp op stelten
Zeedorp op en rond het Loodswezenplein. Toffe 
workshops: krabben vangen, de fee van de zee 
verteld, zeevogels in de kijker, de geheimen van 
het oosterstaketsel, 1 meter schelpenspel, de 
vuurtorenkunstenaar, zee-aquarium, WO I en 
het vissersleven, papieren bloemen maken en 
schattenzoektocht. Van 10 u. tot 12.30 u.  
Organisatie: Kinderboerderij De Lenspolder - 
kinderboerderij@nieuwpoort.be.

Bijeenkomst Koninklijke Postzegelclub van 
de Westhoek
Ledenvergadering met info over filatelie in het 
algemeen, verkoop onder de leden en tombola.  
Ruilmogelijkheid via ruilboekjes. Gezellige sfeer. 

  Etienne Moons - T 058 23 37 42 
em026@skynet.be - www.pzcwesthoek.be
Locatie: Hotel Cosmopolite

MAANDAG 4 MEI 2015
Meditatie
Prijs: € 5, imber-water inbegrepen. Kussen, 
mat en/of dekentje meebrengen. Van 19.30 u. 
tot 21 u. Organisatie: De Engelcirkel, 
Cultuurhuis ’t Kasteeltje ,Hoogstraat 2 
M 0477 411  497 -  engelcirkel@gmail.com
www.engelcirkel.be

DONDERDAG 7 MEI 2015
Cinema City - Image
Eva is een jonge, ambitieuze journaliste. Wan-
neer ze de opdracht krijgt een reportage te ma-
ken over de probleemwijken van Brussel, leert 
ze een zware jongen van Marokkaanse afkomst 
kennen, Lahbib. Hij gidst haar door die wijken 
en geleidelijk aan wordt ze gefascineerd door 
zijn leefwereld en door hemzelf. Voorstellin-
gen om 14 u. en om 20 u. Prijs: € 4; € 2 met 
voordeelpas; € 2,50 met filmpas (€ 25 voor 10 
entrees).
Locatie: City, Valkestraat 18.
Organisatie: Cultuur Nieuwpoort
T 058 79 50 00 - cultuur@nieuwpoort.be 

ZATERDAG 9 MEI 2015
Steven Mahieu - Maniak
Voorprogramma: Lukas Lelie.
Aanvang om 20 u.    zie pagina 10 

ZONDAG 10 MEI 2015
Seastar Captaincruise
Een boottocht met een luxueus schip tussen 
Nieuwpoort en Diksmuide in combinatie met 
een uitgebreid diner. Van 11 u. tot 16 u. 
Prijs: € 55 - enkel mogelijk mits reservatie. 
Organisatie: Rederij Seastar - T 058 23 24 25 
www.seastar.be 

Opendeurdag Le Boat, Ahoy Vaarvriend!   
Wilt u graag een keer testvaren op een boot van 
Le Boat? Bent u nieuwsgierig naar de indeling 

van de verschillende boten? Aanmelden kan via 
e-mail. Van 10.30 u. tot 16 u. 
Organisatie en locatie: Le Boat, Jachthaven 
Nieuwpoort, Brugsevaart 48 - info@leboat.nl 
www.leboat.nl/opendeurdag-in-nieuwpoort  

Aperitiefconcert Felix & JeMoo
Uniek klassiek concert waarbij de jonge cellist 
en componist Felix Vermeirsch samen met het 
45-koppig jeugd- en muziekorkest JeMoo uit 
Oost-Vlaanderen o.l.v. dirigent Geert Soenen 
op de planken staat. Prijs: VVK € 12 – ADD € 14 
(aperitief incl.) -18-jarigen aan de helft van de 
prijs - Organisatie: Cultuur Nieuwpoort 
T 058 79 50 00 - cultuur@nieuwpoort.be
www.cultuurnieuwpoort.be
Locatie: Centrum Ysara

DONDERDAG 14 MEI 2015
Concert Red Legs
Red Legs is een allround coverband die zowel 
hedendaagse nummers als oudere hits ten to-
nele brengt. Aanvang om 20 u. Locatie en orga-
nisatie: Kompas Camping Nieuwpoort, Brug-
sesteenweg  49 - www.kompascamping.be. 

VRIJDAG 15 MEI 2015
Travestieshow
Aanvang om 21 u. Organisatie en locatie: 
Floreal Nieuwpoort – T 058 22 46 00
www.florealgroup.be.  

ZATERDAG 16 MEI 2015
Santé aan Zee
Aanvang om 11 u. 
Locatie: Hendrikaplein Nieuwpoort-Bad. 

  zie pagina 11

Guido Belcanto - Cavalier Seul
Als er in het Vlaamse chanson één iemand is 
die bovenstaand predicaat verdient, dan is het 
zonder discussie Guido Belcanto. Reeds 3 de-
cennia lang vaart de eigenzinnige zanger zijn 
eigen koers, wars van alle modes en trends, 
stroomopwaarts en zonder compromissen. 

UITVERKOCHT – zet jezelf op de wachtlijst! 
Locatie: Centrum Ysara

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

ZONDAG 17 MEI 2015
Santé aan Zee
Aanvang om 11 u. Locatie: Hendrikaplein en 
Sint-Bernardusplein Nieuwpoort-Bad.

  zie pagina 11

MAANDAG 18 MEI 2015
Allemaal echt gebeurd?
Een ouderwetse vertelnamiddag. 
Prijs: € 5, OKRA-leden: € 3. Cultuurabonne-



VARIA
ment Nieuwpoort is geldig. Voor iedereen koffie 
of thee met taart. Van 14 u. tot 16.30 u.
Organisatie: OKRA - trefpunt 55+ Nieuwpoort – 
M 0479 43 19 86 - www.okra.be/trefpunt-nieuw-
poort - Locatie: ‘t Schorrehof, Marktplein 16. 

DINSDAG 19 MEI 2015
Voorstelling “Stillen”
Aanvang om 13.45 u.
Locatie: Centrum Ysara. 

  zie pagina 5

DONDERDAG 21 MEI 2015
Donderdag Filmdag - The Imitation Game
Alan werkte tijdens de Tweede Wereldoorlog in 
het diepste geheim samen met een groep van 
knappe koppen met als doel het kraken van de 
Enigma code die de Duitsers voor al hun com-
municatie gebruikten. Voorstellingen om 14 u. 
en om 20 u. Prijs: € 4; € 2 met voordeelpas; € 
2,50 met filmpas (€ 25 voor 10 entrees).
Locatie: Centrum Ysara. Organisatie: Cultuur 
Nieuwpoort – T 058 79 50 00 - cultuur@nieuw-
poort.be – www.cultuurnieuwpoort.be. 

DONDERDAG 21 MEI 2015
West-Vlaamse seniorensportdag
Deelnemen aan sportnamiddag in Ingelmun-
ster. Stad Nieuwpoort last een bus in. 
Meer informatie en inschrijven: zie pagina 16  

VRIJDAG 22 MEI 2015
Dansvoorstelling ‘De Hovelingen-Viking’ 
‘De Hovelingen-Viking’ is een bloeiende 
volkskunstgroep uit Gistel. Ze brengen u een 
gevarieerd optreden met Vlaamse en inter-
nationale dansen, aangevuld met een dans-
initiatie. Van 19.30 u. tot 22.30 u. Locatie en 
organisatie: Kompas Camping Nieuwpoort, 
Brugsesteenweg  49 - www.kompascamping.be. 

ZATERDAG 23 MEI 2015
Visserijfeesten
Programma en meer informatie: zie pagina 14

Skatecontest
Aanvang om 14 u.
Meer informatie en inschrijven: zie pagina 15

Dubbelconcert 
Dubbelconcert met de Koninklijke Katholieke 
Fanfare en stadsbeiaardier Els Debevere op 
mobiele beiaard “Bronzen piano”.  Aanvang om 
20 u. Prijs: € 10. Locatie: Centrum Ysara. Con-
tact:  els.debevere@skynet.be. 

ZONDAG 24 MEI 2015
Visserijfeesten
Programma en meer informatie: zie pagina 14

Tentoonstelling “Imago 2015”
29 mei t.e.m. 7 juni 2015
Locatie: Stadshalle, zaal Geeraert, 
Marktplein.   zie pagina 9

MUZIEK
Aperitiefconcert
Wekelijks op zondag
Aperitiefconcert met dansgelegeheid in 
de tearoom van de Floreal. Van 11 u. tot 13 u. 
Organisatie en locatie: Floreal
T 058 22 46 00 - www.florealgroup.be. 

DOEN
Zoektocht Wereldoorlog I
Tot eind september
Gezellige gezinszoektocht rond het thema 
van Wereldoorlog I. Het parcours strekt zich 
uit over de frontstreek tussen Nieuwpoort en 
Diksmuide. Er is een versie voor volwassenen 
en een versie voor kinderen. De afstand be-
draagt +/- 30 km. De zoektocht kan gedaan 
worden met de fiets of met de auto. 
Prijs: € 10 per exemplaar. Te koop in dienst 
toerisme Nieuwpoort. Organisatie: Tafelten-
nisclub Nieuwpoort vzw - www.ttcn.be.  

Bijencursus voor gevorderden
Tot 21 juni 2015
Negendelige reeks. Prijs: gratis voor leden 
van de Koninklijke imkersbond “Sint-Ambro-
sius” Houtem; € 30 voor niet-leden. Telkens 
van 9 u. tot 12 u. 
Organisatie: Kinderboerderij De Lenspolder, 
Elf Juliwijk 6A - T 058 23 69 86 - T 058 29 82 34 
kinderboerderij@nieuwpoort.be.

Zoektocht “Dieren in de Oorlog” 
Doorlopend
Met een educatieve zoektocht gaat u mee 
op stap doorheen de kinderboerderij met de 
Oorlogsrat Oskar. Verschillende opdrachten 
brengen jullie in de sfeer van de Groote Oor-
log 1914-1918. 
Organisatie: Kinderboerderij De Lenspolder, 
Elf Juliwijk 6A - kinderboerderij@nieuwpoort.be  

ComingWorldRememberMe
Doorlopend
Tijdens de periode 2014-2018 
kunnen mensen wereldwijd 
workshops volgen om samen 
600.000 beeldjes te maken 
uit klei: één beeldje voor ie-
dere gesneuvelde op Belgische bodem. Alle 
beeldjes samen zullen uiteindelijk in 2018 in 
het provinciaal domein De Palingbeek deel 
uitmaken van de grote land art installatie 
CWRM, op het Niemandsland van de front-
zone rond Ieper. 
Locatie: Munitiedepot Bommenvrij, School-
straat 48.
Organisatie: Provincie West-Vlaanderen i.s.m. 
Stad Nieuwpoort - vzw Ku(n)st & kunstenaar 
Koen Vanmechelen - gonewest@west-vlaan-
deren.be - T 050 40 31 37 

  www.comingworldrememberme.be 

MAANDAG 25 MEI 2015
Vissershulde
Eucharistieviering gevolgd door bloemenhulde 
aan de op zee omgekomen vissers.
Programma en meer informatie: zie pagina 14

ZONDAG 31 MEI 2015
Kermiskriebels
Kermis- en volksspelen voor jong en oud.  Altijd 
prijs!  Van 14 u. tot 17 u. Prijs: € 2. Organisatie: 
Gezinsbond Ramskapelle - Sint-Joris - T 058 
24 26 44 - els.degrande@telenet.be - gezins-
bondrs.blogspot.be -ramskapelleleeft.blogs-
pot.com - Locatie: d’Oude Schole 

LANGDURIGE EVENEMENTEN 

SPORT
Lenteseizoen tennis
Start op 22 april 2015 
De tennisclub organiseert op zaterdagochtend 
en woensdagnamiddag tennislessen voor de 
jeugd van 6-16 jaar. Het lenteseizoen loopt 8 
weken, 1 uur les per week. Prijs: € 65. 
Woensdagen: van 15 u. tot 18 u. 
Zaterdagen: van 9 u. tot 13 u. 
Tennislessen voor kleuters op zaterdag van 
10 u. tot 11 u. Prijs: € 30.
Organisatie:  KTC Issera, Astridpark 6 
jeugdbestuur@issera.be - www.issera.be.

Cursus jeugdredder
Start op 2 mei 2015
Wil je later het brevet halen voor ‘Hoger Red-
der’ of ‘Redder aan Zee’ dan is de cursus 
jeugdredder een goede voorbereiding. Ben je 
tussen 15 en 17 jaar en zwem je vlot 200 me-
ter? Aarzel dan niet en schrijf je in! Telkens van 
16 u. – 18.30 u.

  Stedelijk zwembad Nieuwpoort 
T 058 23 38 88 - zwembad@nieuwpoort.be
www.nieuwpoort.be 

EXPO
Tentoonstelling “De kleine artiest”
25 april t.e.m. 3 mei 2015
Open van 10 u. tot 12 u. en 14 u. tot 18 u. 
Locatie: Stadshalle, Marktplein.
Meer informatie: Cultuur Nieuwpoort 
T 058 79 50 00, -cultuur@nieuwpoort.be
www.nieuwpoort.be.   zie pagina 9

Tentoonstelling “Kunst en Vriendschap 
brengt “Verruiming””
25 april t.e.m. 3 mei 2015
Locatie: Zaal Berquin (Stadshalle), Marktplein. 

  odk349100@telenet.be - zie pagina 9

Tentoonstelling “Open Atelier 2014”
6 t.e.m. 10 mei 2015
Locatie: bovenzaal Stadshalle, Marktplein.
Organisatie:  Cultuur Nieuwpoort 
T 058 79 50 00 - cultuur@nieuwpoort.be
www.nieuwpoort.be.   zie pagina 9

Tentoonstelling “Jenny Reynaert & Lieve 
Bollaert”
14 t.e.m. 26 mei 2015
Locatie: Stadshalle, zaal Geeraert, 
Marktplein.   zie pagina 9

 

in Nieuwpoort



Kies voor de 
gezondste bank 

van België.
Volgens de resultaten van het comprehensive assessment van 2014,  

uitgevoerd door de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België.

Z A K E N K A N TO O R  D E B R U Y N E  B V B A 
Marktplein 13, 8620 Nieuwpoort
058 23 84 68 | debruyne@argenta.be 
OR 0458.041.225 | FSMA 26698 cA-cB | RPR Veurne
Principaal: Argenta Spaarbank nv | Argenta Assuranties nv

Uw appeltje voor de dorst • www.argenta.be

Uw advertentie 
hier ?

Nieuwpoort, Uw Stad
7.000 exemplaren

4 of 8 edities per jaar
adverteren

enkel voor Nieuwpoortse 
ondernemingen

Info: dienst communicatie
Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort

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

ADVO C AT E N K AN TO O R
Dirk BAILLEUL

Reeds méér dan 30 jaar
gespecialiseerde rechtsbijstand bij:

• Strafrechtelijke verdediging en burgerlijke partijstellingen

• Verkeersrecht 

• Mede-eigendom, huur- en bouwrecht

• Faillissementsrecht en schuldbemiddeling

• Handelsrecht met onder meer overlating van uw 

handelszaak, inning achterstallige facturen, contracten, ...

• Milieuproblematiek

Astridlaan 19,
Nieuwpoort
T 058 23 47 22
F 058 23 91 47 
dirk.bailleul@skynet.be
lawsec@skynet.be
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RUIME APPARTEMENTEN 
IDEAAL VOOR VAST VERBLIJF!

VANAF € 200.000 EXCL. AANKOOPKOSTEN

RESIDENTIE NEPTUNUS
VALKESTRAAT (NIEUWPOORT STAD)

- SINDS 1896 -

IMMO EECKE
ALBERT I LAAN 229 - 8620 NIEUWPOORT - 058 23 31 90

VERKOOP@EECKE.BE - WWW.EECKE.BE

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

NIEUW
Feestzaal & paardenboxen te huur


