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voorwoord
Beste inwoners,

het drukke zomerseizoen staat voor 
de deur en Nieuwpoort maakt zich op 
voor de komst van duizenden vakan-
tiegangers. Deze zomer valt er in onze 
bruisende badplaats veel te beleven, 
maar ook in het stadscentrum en in het 
landelijke Sint-Joris en Ramskapelle 
staan er heel wat activiteiten op stapel. 
Zo pakken we op zondag 10 juli uit met 
een reuzenstoet in Nieuwpoort-Stad. 
Gastheer is onze reus Jan Turpijn die 
142 reuzen uit binnen- en buitenland 
zal verwelkomen. De dag voordien 
wordt de nieuwste telg van de reuzenfamilie, Hendrik Geeraert, gedoopt. Daar-
na volgt een taptoe op het Marktplein.

Sportieve vakantiegangers kunnen op het sportstrand hun favoriete sport beoefe-
nen terwijl de sportdienst op 8 augustus een strandloop en Kids Run organiseert.

Traditiegetrouw zorgt de Topsport Vlaanderen Europa-Nieuwpoortweek van 2 
tot 6 juli voor heel wat bedrijvigheid in onze Eurojachthaven. Op 20 en 21 augus-
tus is er in de jachthaven het evenement ‘Open Klassieke schepen’ met talrijke 
klassieke schepen.

Muziekliefhebbers kunnen hun hart ophalen tijdens de diverse evenementen 
waarbij muziek centraal staat. Zo kunt u op 3 juli a.s. tijdens het weekend van 
Feest in het Park meezingen met ‘Nieuwpoort Zingt’.

Het stemmige Marktplein in Nieuwpoort-Stad is op 16 juli en 13 augustus op-
nieuw het decor van een gezellige kunstmarkt.

Op zondag 7 augustus grijpt de Nationale Hulde aan Z.M. Koning Albert I en de 
Helden van de IJzer plaats. Op de vooravond van deze plechtigheid brengt het 
SPECTRAEnsemble een vredesconcert met het kamermuziekprogramma ‘De 
Grooten Oorlog en de strijd van de kunstenaar’ in de Sint-Bernarduskerk in 
Nieuwpoort-Bad.

Verder kunt u in het bezoekerscentrum Westfront Nieuwpoort de expositie ‘De 
Groote Oorlog op doek-frontschilders in Nieuwpoort 1916-1918’ bezichtigen. 
Deze tentoonstelling focust op de artistieke arbeid van de frontschilders die in 
en rond Nieuwpoort geschilderd hebben.

Tijdens het weekend van 26-28 augustus sluiten de Sint-Bernardusfeesten in 
onze bruisende badplaats het rijtje van zomerse activiteiten af!

We wensen u alvast een deugddoende vakantie toe, met veel zonneschijn en 
zomerse temperaturen!

Burgemeester Geert Vanden Broucke
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Bevolking en 
burgerlijke stand
openingsuren tijdens
de zomermaanden
De loketten van de dienst bevolking 
en burgerlijke stand zijn tijdens de 
zomermaanden open van maandag tot en 
met vrijdag van 9 u. tot 12 u.

Van 1 juli tot en met 31 augustus zijn de 
loketten gesloten op zaterdag.
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milieu

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

ophaling huisvuil juli en augustus 2016

Zone A: nieuwpoort-Bad
• Ophaling huisvuil: buiten 

vakantieperiodes twee keer per week 
op maandag en vrijdag. Tijdens het 
zomerverlof (12 juni - 14 september) 
dagelijks ophaling van het huisvuil. 

• Ophaling PMD: 4 en 18 juli, 1, 15 en
 29 augustus 2016
• Extra ophaling toeristische zone: 
 11 en 25 juli, 8 en 22 augustus 2016
• Ophaling papier en karton: 11 juli en
 8 augustus 2016
• Ophaling GFT: 11 en 25 juli, 8 en 
 22 augustus 2016

Zone B: Simli
• Ophaling huisvuil: tweewekelijks op 

dinsdag. 
• Ophaling PMD: 4 en 18 juli, 1, 15 en 
 29 augustus 2016
• Ophaling papier en karton: 11 juli en 
 8 augustus 2016

• Ophaling GFT: 11 en 25 juli, 8 en 
 22 augustus 2016

Zone C: nieuwe wijken
• Ophaling huisvuil: tweewekelijks op 

dinsdag.
• Ophaling PMD: 4 en 18 juli, 1, 15 en 
 29 augustus 2016
• Ophaling papier en karton: 11 juli en 
 8 augustus 2016
• Ophaling GFT: 11 en 25 juli, 8 en 
 22 augustus 2016

Zone d: Stadskern
• Ophaling huisvuil: wekelijks op 

donderdag.
• Ophaling PMD: 4 en 18 juli, 1, 15 en 
 29 augustus 2016
• Ophaling papier en karton: 12 juli en 
 9 augustus 2016
• Ophaling GFT: 11 en 25 juli, 

 8 en 22 augustus 2016

Zone E: Buitenrand stad, Sint-Joris en 
Ramskapelle
Ophaling huisvuil: tweewekelijks op 

vrijdag
• Ophaling PMD: 4 en 18 juli, 1, 15 en
 29 augustus 2016
• Ophaling papier en karton: 12 juli en 
 9 augustus 2016
• Ophaling GFT: 11 en 25 juli, 8 en 
 22 augustus 2016

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

vergroot de hoop en verklein de kanker - Fel groen voor genezing

Ook dit jaar kan je van 15 juni tot 31 
augustus jouw taxussnoeisel gratis 
brengen naar het recyclagepark in het 
kader van de actie ‘Vergroot de Hoop’. 
De opbrengst schenkt IVVO opnieuw 
aan het Kinderkankerfonds.

De kankerbestrijdingsactie ‘Vergroot de 
Hoop’ zet dit jaar in op ‘fel groen voor 
genezing’. Als je tussen 15 juni en 31 
augustus jouw taxushaag snoeit, kan je 
het jonge, felgroene snoeisel via jouw 
recyclagepark doneren aan de kanker-
bestrijdingsactie ‘Vergroot de Hoop, 
verklein de kanker’. Uit jouw taxus-
snoeisel wordt dan baccatine gewon-
nen, de grondstof voor het kanker rem-

mende middel Taxol. Jaarlijks worden 
daar vele duizenden kankerpatiënten 
succesvol mee behandeld. 

Daarnaast ontvangt jouw afvalinter-
communale IVVO, in ruil voor jouw 
snoeisel, ook een bedrag dat het naar 
eigen inzicht, kan doorstorten naar 
organisaties die werken rond kanker-
preventie. Vorig jaar is op die manier 
450.000 euro naar goeie doelen gegaan. 
IVVO schonk 8.855 euro aan het Kinder-
kankerfonds in 2015. Ook dit jaar gaat 
de opbrengst van de actie ‘Vergroot de 
Hoop’ in IVVO-werkingsgebied integraal 
naar het Kinderkankerfonds. Het is dus 
om veel redenen belangrijk dat ook 

jij jouw snoeisel blijft doneren en ook 
dat het aangeboden snoeisel zuiver is 
en enkel de felgroene, nieuwe taxus 
aangroei bevat. 

Wie zijn taxushaag thuis laat snoeien, 
willen we nogmaals uitdrukkelijk 
vragen om op te letten voor malafide 
snoeiers. Deze hebben foute bedoe-
lingen en brengen een smet op deze 
actie. Wie twijfelt brengt best de politie 
op de hoogte of neemt contact op met 
Vergroot de Hoop op T 0800 170 77, 
afvalintercommunale IVVO op 
T 057 23 08 83 of de dienst milieu op 
T 058 22 44 51.

Laat je goed adviseren voor je bouwt of verbouwt
Het is belangrijk om al in de beginfase 
van je bouwplannen advies te vragen. 
Op die manier kunnen er nog wijzi-
gingen doorgevoerd worden aan je 
plannen. De energienormen worden 
alsmaar strenger. Zorg er dus zeker 

voor dat je daarop anticipeert. Het is 
ook belangrijk om met je architect en 
aannemer duidelijk te communiceren 
over het aspect duurzaam bouwen en 
hen vooraf reeds voldoende in te lich-
ten over je wensen op dit vlak.

Inwoners kunnen steeds gratis vragen 
stellen via www.west-vlaanderen.be/
duurzaambouwen of telefonisch via 
ZonneWinDT vzw op T 058 77 90 13.



milieu

Compostbakken: onbekend = onbemind

Is je tuin meer dan een paar honderd 
vierkante meter groot of is de hoeveel-
heid afval die je regelmatig in je tuin ver-
zamelt te veel voor het compostvat? Kies 
dan voor een compostbak. Of beter: voor 
compostbakken. Je kunt deze bakken 
zelf vervaardigen uit plastic elementen, 
uit betonnen platen of uit houten plan-

ken. Bakken in hout komen het meeste 
voor. Iedere doe-het-zelver kan er 
gemakkelijk mee overweg. Ze integreren 
zich goed in de tuin, isoleren prima en 
vaak volstaat wat recyclagemateriaal om 
ze te construeren. Het grote minpunt van 
hout is dat het rot. Om het de inwoner 
van Nieuwpoort gemakkelijker te maken, 

verkoopt het stadsbestuur compostbak-
ken in een doe-het-zelf-kit. Ze bestaan 
uit gerecycleerd plastic en zijn duurzaam. 
Vraag naar de infobrochure ‘composteren 
in vaten en bakken’. Een compostbak kun 
je aankopen in het stadsmagazijn J. Van 
Clichthovenstraat 42.

Netheid rond de glasbol

Heel wat mensen brengen hun glazen 
flessen en potjes naar de glasbol. Jam-
mer genoeg zijn er velen die van deze 
glasbolsites een puinhoop maken. Plas-
tic zakken, kartonnen dozen, scher-
ven, doppen van flessen, keramiek en 
porselein wordt bij de glasbol achterge-
laten. Ander afval hoort daar helemaal 
niet rond te slingeren. Sluikstorten is 
bovendien strafbaar!

Glas sorteren kan ook op een nette 
manier! Neem je ongeschikt glas en je 

lege zakken en dozen terug mee naar 
huis en laat deze niet rondslingeren. 
Jouw afval hoort immers thuis in jouw 
restafvalzak of in het recyclagepark. 
“Geen brol rondom de glasbol”! Juist 
sorteren is namelijk de enige weg naar 
een nettere samenleving. 

Al je met jouw glasafval naar de glasbol 
gaat, gooi er dan zeker geen halfvolle 
confituurpotten of volle limonadefles-
sen in. Deze zaken horen daar niet thuis 
en bovendien trekken ze ongewenste 

bezoekers aan. Tijdens warme dagen 
trekt de geur van afval veel wespen 
aan en deze zorgen voor veel overlast. 
Daarnaast is het niet aangenaam en 
hygiënisch om glas in een vuile glasbol 
te sorteren.

Kortom, glazen flessen, bokalen en fla-
cons horen alleen in een glasbol thuis, 
als ze volledig leeg zijn! Meer informa-
tie vindt u ter plaatse op de glasbolstic-
ker, thuis op uw afvalkalender of op de 
website www.fostplus.be.

overzicht van de wegenwerken

Slachthuisstraat
De Slachthuisstraat is ondertussen 
terug toegankelijk voor alle verkeer. De 
straat werd voorzien van een gescheiden 
rioleringsstelsel, nieuwe funderingen 
en verhardingen in Argentijnse porfier-
tegels, alsook de openbare verlichting 
werd aangepakt.

In het najaar van 2015 vernieuwden 
de nutsmaatschappijen hun kabels en 
leidingen in de Slachthuisstraat en de K. 
Elisabethlaan.

De rioleringswerken in de K. Elisabeth-
laan zijn afgewerkt. Momenteel wordt 
de verharding in natuursteenmaterialen 
aangelegd. Het einde is voorzien tegen 
oktober 2016.

Valkestraat
De werken in de Valkestraat zijn zo goed 

als voltooid. Op 1 juli wordt deze straat 
opengesteld. Ook hier vernieuwden de 
nutsmaatschappijen in het najaar van 
2015 hun kabels en leidingen. Tijdens de 
voorbije maanden werd de riolering, de 
funderingen en de verhardingen ver-
nieuwd. 

O.L.-Vrouwstraat
De werken in de O.L.-Vrouwstraat heb-
ben vertraging opgelopen wegens een 
probleem met de voegmortel. De aanne-
mer moet het resterende gedeelte tus-
sen het rusthuis en de Duinkerkestraat 
afwerken. Het einde van deze werken is 
dus ook in zicht.

Lefebvrestraat
De Lefebvrestraat onderging een meta-
morfose. Fase 1, tussen de Elisalaan en 
het kruispunt met de Franslaan, wordt 

tegen 1 juli opengesteld. Fase 2 betreft 
het kruispunt van de Lefebvrestraat met 
de Franslaan en is sinds half april 2016 
opengesteld voor doorgaand verkeer. In 
fase 3, tussen Albert I-laan en Lefeb-
vrestraat, is men druk bezig met de 
afwerking zodat ook deze fase tegen het 
bouwverlof kan opengesteld worden.

De stad investeert niet enkel in het 
aanleggen van nieuwe straten, maar ook 
in energiezuinige LED-verlichting. In 
samenwerking met de nutsmaatschap-
pijen worden in diverse straten van de 
Simliwijk nieuwe openbare verlichting 
voorzien. In navolging van het vernieuw-
de gedeelte van de P. Braeckelaan, wordt 
ook hier de openbare verlichting tussen 
de J. Van Clichthovenstraat en de P. Des-
wartelaan vernieuwd.

Meer info: Technische dienst, 
Frederik Gunst - T 058 22 44 46

openbare werken



veiligheid & preventie

Hoe omgaan met prioritaire voertuigen?

Bestuurders slaan soms in paniek wanneer ze een prioritair voertuig zien. Vandaar zet de PZ Westkust kort de vuistregels op een 
rijtje om zo gevaarlijke situaties te voorkomen. 

Wat zijn prioritaire voertuigen? 
Prioritaire voertuigen zijn wettelijk 
uitgerust met blauwe knipperlichten en 
een speciaal geluidstoestel. Het gaat 
om politiewagens, brandweerwagens, 
ambulances,… 

Gebruik van de knipperlichten
en het geluidstoestel
De blauwe knipperlichten moeten 
gebruikt worden wanneer het priori-

taire voertuig een dringende opdracht 
uitvoert. Ze mogen gebruikt worden bij 
de uitvoering van elke andere opdracht. 
Het speciaal geluidstoestel mag slechts 
gebruikt worden wanneer het priori-
taire voertuig een dringende opdracht 
uitvoert. Het speciaal geluidstoestel is 
dus een aanvulling bovenop de blauwe 
knipperlichten.

Wanneer moet je nu als burger 
plaats maken voor prioritaire 

voertuigen en hoe reageer je het 
best? 
Als burger moet je plaats maken als 
naast het blauwe zwaailicht ook de 
sirene in werking is. 
Hoor je een prioritair voertuig nade-
ren, dan moet je als weggebruiker de 
doorgang vrijmaken, voorrang verlenen 
aan het prioritair voertuig en zo nodig 
stoppen.

Enkele tips

•	 Probeer	het	voertuig	te	lokaliseren

•	 Sla	niet	in	paniek	en	duw	niet	halsoverkop	op	de	rem,	daardoor	kan	je	een	vlotte	doorgang	net	belemmeren

•	Maak	pas	plaats	voor	het	prioritair	voertuig	als	je	veilig	kunt	uitwijken	

•	Maak	je	uitwijkmanoeuvre	tijdig	duidelijk	door	je	richtingaanwijzer	te	gebruiken

•	Maak	in	een	vloeiende	beweging	de	doorgang	vrij

•	 Respecteer	steeds	de	verkeersregels,	tenzij	er	geen	andere	optie	is.

wil jij mijn parkeerplaats, neem dan ook mijn handicap: 
parkeerbeleid voor personen met een handicap in PZ westkust
In de PZ Westkust zijn meer dan 
2300 kaarten voor personen met een 
handicap in omloop. Bovendien kent de 
PZ westkust nog tal van kaarthouders 
die voor een dagje of voor een vakantie 
afzakken. Vandaar ziet de PZ Westkust 
streng toe op misbruik van de parkeer-
plaatsen voor personen met een han-
dicap. De strenge controles lonen want 
de PZ Westkust stelt over de jaren heen 
een daling van 25% vast wat betreft het 
onterecht parkeren op parkeerplaatsen 
voor personen met een handicap.



gemeenteraad

FlitSEn uit dE gEmEEntERAAd

26 mei 2016
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling - ontbinding
De raad keurde het voorstel goed om het Autonoom Gemeen-
tebedrijf Stadsontwikkeling te ontbinden en de heer Benoit 
Willaert, stadssecretaris, aan te stellen als vereffenaar. Alle 
rechten en verplichtingen van het AGB Stadsontwikkeling worden 
overgenomen door de stad Nieuwpoort.

vernieuwen openbare verlichting ramskapellestraat 
tussen de woningen nr. 104 en nr. 40
De raad gaf de goedkeuring tot het vernieuwen van de bestaande 
verlichtingsinstallatie in de Ramskapellestraat tussen de wonin-
gen nr. 104 en nr. 40. Geraamde kosten: € 30.752,72.

Leveren van een zoutstrooier voor op de tractor - goedkeuring.
De raad keurde het bestek ‘Leveren van zoutstrooier voor tractor’ 
goed. Geraamde kosten: € 23.000 incl. BTW. De opdracht wordt 
gegund bij onderhandelingsprocedure.

Gemeentelijk ruimtelijk Structuurplan Nieuwpoort: herziening.
De deputatie West-Vlaanderen stelde in zitting dd. 9 december 
2010 het informatief, richtinggevend en bindend gedeelte vast 
van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Nieuwpoort. Het 
College van Burgemeester en Schepenen stelt in zitting dd. 12 
januari 2016 voor om het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 
Nieuwpoort te herzien en de procedure hiervoor op te start. De 
raad keurde het bestek tot opmaak van de herziening goed. Ge-
raamde kosten: € 80.000. De opdracht wordt gegund bij onder-
handelingsprocedure.

opmaken Gemeentelijk rUP Nieuwpoort Stadscentrum: 
aanstellen urbanist.
De deputatie West-Vlaanderen keurde in zitting dd. 9 december 
2010 het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Nieuwpoort 
goed. De raad stelde in zitting dd. 28 april 2016 de aannemings-
voorwaarden en gunningwijze van de studieopdracht tot de 
opmaak van het Gemeentelijk RUP Nieuwpoort Stadscentrum 
aan de W.V.I. Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge. De raad duidde 
de W.V.I. Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge aan als urbanist 
voor de studieopdracht tot de opmaak van het Gemeentelijk RUP 
Nieuwpoort Stadscentrum. Geraamde kosten: € 31.460 incl. 
BTW.

opmaken Gemeentelijk rUP Nieuwpoort Polderfront: 
aanstellen urbanist.
De deputatie West-Vlaanderen keurde in zitting dd. 9 december 
2010 het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Nieuwpoort 
goed. De raad stelde in zitting dd. 28 april 2016 de aannemings-
voorwaarden en gunningwijze van de studieopdracht tot de 
opmaak Gemeentelijk RUP Nieuwpoort Polderfront vast. Het 
College van Burgemeester en Schepenen gunde in zitting dd. 10 
mei 2016 de studieopdracht tot de opmaak van het Gemeentelijk 
RUP Nieuwpoort Polderfront aan de W.V.I. Baron Ruzettelaan 
35, 8310 Brugge. De raad duidde de W.V.I. Baron Ruzettelaan 
35, 8310 Brugge aan als urbanist voor de studieopdracht tot de 
opmaak van het Gemeentelijk RUP Nieuwpoort Polderfront. 
Geraamde kosten: € 21.780 incl. BTW.

opmaken Gemeentelijk rUP Nieuwpoort omgeving 
Leopoldpark: aanstellen urbanist.
De deputatie West-Vlaanderen keurde in zitting dd. 9 december 
2010 het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Nieuwpoort 
goed. De raad stelde in zitting dd. 28 april 2016 de aannemings-
voorwaarden en gunningwijze van de studieopdracht tot de 
opmaak Gemeentelijk RUP Nieuwpoort omgeving Leopoldpark 
vast. Het College van Burgemeester en Schepenen gunde in 
zitting dd. 10 mei 2016 de studieopdracht tot de opmaak van het 
Gemeentelijk RUP Nieuwpoort omgeving Leopoldpark. Geraam-
de kosten: € 18.150 incl. BTW.

reglementen stadslokalen
De raad keurde de wijzigingen in het reglement Stadslokalen 
goed. Bijgevolg werden de raadsbesluiten dd. 28 november 2013 
‘reglementen stadslokalen’, dd. 26 december 2013 ‘wijziging ta-
rieven zaalwachter stadslokalen’ en dd. 27 augustus 2015 ‘regle-
ment Pastorie Ramskapelle’ opgeheven. Het nieuwe reglement 
is van toepassing vanaf 1 september 2016. Alle aanvragen voor 
deze datum vallen onder het huidige reglement.

Schepen Greet Ardies-vyncke

Greet Ardies-Vyncke legde de eed af als schepen van de stad 
Nieuwpoort. Ze zetelde sinds de verkiezingen van 2012 als 
gemeenteraadslid voor CD&V, maar was van 2006 tot 2012 al 
schepen van onder meer Toerisme en Sociale Zaken. Schepen 
Ardies-Vyncke neemt de volledige portefeuille van burgemeester 
Geert Vanden Broucke over. Ze is voortaan bevoegd voor cultuur, 
kerken en erediensten, lokale economie, onderwijs, erfgoed en 
herdenking WOI en WOII.



sociale zaken

Activiteiten voor kinderen en jongeren? Gebruik je vdP+!

Alle kinderen van 2,5 tot en met 25 jaar die in nieuwpoort gedomicilieerd zijn, kregen dit voorjaar de 
nieuwe voordeelpas 2016 in de bus, waarmee ze 50% korting krijgen op culturele activiteiten, georga-
niseerd door de cultuurdienst. Wie echter aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan een speciale code 
aanvragen, waardoor de pas een ‘VdP+’ wordt en nog véél meer voordelen oplevert. 

Via de VDP+ kunnen deze Nieuwpoortse 
kinderen en jongeren aan de helft van de 
prijs deelnemen aan de speelpleinwer-
king, SWAP-activiteiten of de sportkam-
pen, georganiseerd door de sportdienst 
en het stedelijk zwembad. Ook Nieuw-
poortse jeugd- en sportverenigingen, zo-
als de Sea Scouts, de Chiro, het voetbal, 
enzovoort bieden hun leden tijdens de 

zomer een leuk kamp aan, opnieuw met 
50% korting voor wie een VDP+ heeft! En 
wist je dat je met je VDP+ nu ook bij het 
stedelijk zwembad een 10-beurtenkaart, 
individueel of familieabonnement aan de 
helft van de prijs kan kopen?

Wil je meer weten over de voorwaarden 
van de VDP+ en wat je ermee kan doen? 
Kom dan langs in het Sociaal Huis, bij 
de jeugddienst of neem een kijkje op de 
website nieuwpoort.be onder het luik 
inwoner - rubriek Wonen - Leven en 
Welzijn - Sociaal Huis.

TIPS
Al aan het uitkijken naar een leuke hobby 
voor tijdens het schooljaar? Vergeet de 
VDP+ niet te tonen bij de inschrijving in 

een Nieuwpoortse jeugd-, sport of socio-
culturele vereniging! 

Heeft je kind (of heb je zelf als jongere) 
tekentalent, knutselt het graag of is er 
interesse voor muziek, woordkunst of 
dans? Weet dan dat de VDP+ nu ook 
geldig is in de tekenacademie (WAK) 
Koksijde en de academie voor muziek, 
woord en dans (stAPwest) Veurne. Beide 
hebben een afdeling in Nieuwpoort, 
maar ook hun aanbod in andere gemeen-
ten komt in aanmerking. Inschrijving is 
mogelijk (op bepaalde dagen) vanaf eind 
juni tot midden september. De lessen 
starten in september. Wil je meer infor-
matie, neem dan een kijkje op 
www.wak.koksijde.be of 
www.stapwest.be.

Het Sociaal Huis helpt je graag bij de aanvraag studietoelage

We zijn volop aan het genieten van de zomervakantie, maar sneller dan verwacht zal het nieuwe schooljaar weer voor de 
deur staan… naar school gaan kost geld. de school- of studietoelage van de Vlaamse overheid kan helpen om deze kosten te 
dragen. 

Wist je dat… 
… naar schatting 1 op de 4 leerlingen 

en studenten recht heeft op een 
toelage? Je komt dus vlugger in 
aanmerking dan je denkt! 

… je ook voor kinderen in de kleuter-
klas al een aanvraag kan indienen? 

… hoe vroeger je aanvraag binnen is, 
hoe sneller je dossier behandeld 
wordt?

… naast je inkomen, ook je nationali-
teit (je bent Belg of gelijkgesteld), 
je opleiding en je gezinssituatie van 
belang is? 

… je terecht kan bij één van de mede-
werkers van het Sociaal Huis als je 
hulp nodig hebt bij de aanvraag?

Vanaf 1 augustus kan je een aanvraag 
indienen en dit online (via daf.vlaande-
ren.be) of op papier. Bij vragen of voor 
meer info kan je terecht op het gratis 
nummer 1700 of op de website onder-
wijs.vlaanderen.be - ‘ouders’.

TIP Eind augustus en begin september 
gaat het Mobiel Sociaal Huis weer op 
pad! 

De medewerkers van het Sociaal Huis 
gaan dan naar de Nieuwpoortse scho-
len, waar ze informatie geven rond de 
aanvraag studietoelage en de onderwij-
scheques. In de meeste scholen zal je 
de aanvragen ook meteen ter plaatse in 
orde kunnen brengen. 

De juiste data krijg je via de school 
van je kind(eren) te horen of zijn vanaf 
midden augustus op de website van 
Nieuwpoort (onder Wonen - Leven en 
Welzijn - Sociaal Huis) terug te vinden.



gezondheid

Meer info? 

t 016 89 89 89
W www.anbn.be

MEdISCHE wACHTdIENSTEN

Huisartsen wachtpost IJzerstreek en westkust

Bel naar het centraal wachtnummer 070 24 65 55 (€ 0,15/minuut). Dit centrale wachtnummer vervangt de 
huisartsenwachtdienstnummers van De Panne, Veurne, Nieuwpoort, Koksijde, Alveringem, Lo, Middelkerke en Diksmuide. 

Tijdens de week word je bij afwezigheid van de eigen huisarts via een keuzemenu doorgeschakeld met de huisarts van wacht in 
je eigen gemeente. 

Tijdens het weekend en op feestdagen kom je via dit nummer terecht in de wachtpost waar de oproep verder wordt behandeld.

Apothekers

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

Tandartsen

Tijdens weekends of op wettelijke feestdagen kan je voor noodgevallen een tandarts van wacht bereiken op het centraal 
nummer 0903 399 69 (betalend nummer aan € 1,50/minuut).

Kleine huisdieren

Bel naar het centraal telefoonnummer 058 41 02 12 vanaf zaterdag 12 u. tot maandag 8 u.

vragen rond eetstoornissen?

Op zaterdag 27 augustus 2016 komt de 
Inloopmobiel Eetstoornissen van ANBN 
tussen 10 en 16 u. weer naar de zeedijk 
van Nieuwpoort. Ken je iemand waarvan 
je denkt dat hij/zij een eetstoornis heeft? 
Maak je je zorgen om het gedrag van je 
zoon of dochter? Heb je zélf problemen 

en wil je er eens over praten? Je kan er 
terecht voor algemene informatie, een 
goed gesprek of begeleiding bij de zoek-
tocht naar hulp. Laat je leven niet langer 
leiden door een eetstoornis en stap bin-
nen. Iedereen is welkom! 

Wat is ANBN?
De vereniging ANBN (wat staat voor 
anorexia en boulimia nervosa) startte in 
1980 als een zelfhulpgroep voor ouders 
wiens kinderen een eetstoornis hadden. 
Intussen is de vzw uitgegroeid tot de 
enige vereniging in Vlaanderen, die zich 
via vrijwilligers inzet om iedereen, die 

te maken krijgt met eetstoornissen, te 
informeren, adviseren, steunen en door 
te verwijzen. De ervaringsdeskundigheid 
van deze vrijwilligers is een sterkte, die 
het mogelijk maakt om mensen op een 
open en pluralistische wijze bij te staan, 
tijdens hun zoektocht naar adequate 
hulp. 



huis van het kind - oonie

N I E U W P O O R T  -  O O N I E

Gratis pakket Boekbaby’s
nu ook aan 15 maanden

Sinds oktober 
2015 is Nieuw-
poort een ‘Boek-
baby gemeente’. 
Ouders met 
een baby van 

6 maanden oud 
krijgen sindsdien via het consultatie-
bureau van Kind en Gezin een boeken-
pakket en informatie over voorlezen 
mee naar huis. Vanaf 1 juli krijgen 
diezelfde ouders tijdens de consultatie 
aan 15 maanden nu ook een bon om 
een nieuw pakket in de bibliotheek te 
gaan afhalen.

Op die manier wil het project Boek-
baby’s ouders met hun jonge kinderen 
laten genieten van boeken, hen aan-
moedigen om al van in het prille begin 

boekjes voor te lezen én de bibliotheek 
te ontdekken.

De pakketten kunnen gratis aangebo-
den worden dankzij de financiële steun 
van het Nieuwpoortse stadsbestuur en 
de Provincie West-Vlaanderen.

Meer info over Boekbaby’s vind je op 
de website www.boekbabys.be

ooNIE’s tip: voorlezen: leuk op elke jonge leeftijd!

Het project Boekbaby’s richt zich tot 
kindjes van amper 6 maanden oud. 
Baby’s en boeken, gaat dat eigenlijk wel 
samen? Natuurlijk! Kinderen die van bij 
de geboorte verwend worden met liedjes, 
versjes en verhalen leren veel nieuwe 
woorden en zinnen, ze raken vertrouwd 
met boekentaal en kunnen vaak sneller 
lezen. Samen in een boekje kijken, een-
voudige rijmpjes opzeggen en kinderlied-
jes zingen vindt je kind sowieso op elke 
jonge leeftijd heel prettig. Het zorgt bo-
vendien voor levenslange herinneringen 
aan warme momenten en geborgenheid.

Voorlezen, dat is leesplezier voor twee! 
Het moet trouwens niet stoppen wanneer 
kinderen zelf kunnen lezen. Bij eerste 
lezertjes stimuleert het juist het zelf-
standig leren, door bijvoorbeeld elk om 
beurt een stukje voor te lezen. Zeker bij 
kinderen bij wie het niet zo vlot gaat is dit 
belangrijk, omdat lezen op deze manier 
ook nog met iets leuks verbonden blijft. 
Naarmate je kind ouder wordt, kan het 
zich langer concentreren, waardoor je 
samen van langere verhalen of zelfs vol-
ledige boeken kan genieten. 

TIP De website www.boekenzoeker.org 
helpt je bij het uitzoeken van een 

geschikt boek. De site is bedoeld voor 
kinderen tussen 0 en 18 jaar en is ver-
deeld in vier leeftijdscategorieën. Voor de 
jongste groep (0 tot 8 jaar) kan je zoeken 
op genre of op thema. Vanaf 8 jaar kun-
nen de kinderen zelf op een interactieve 
manier aan de slag. Zeker een aanrader 
om eens te bekijken! 

Buiten met de jeugd!

Eén zaterdagnamiddag per maand 
is de bende van Natuurwerkgroep 
De Zeevonk buiten te vinden. Ben jij 
tussen 6 en 16 jaar en graag buiten? 
Dan mikken we op jou!

Van het 1e leerjaar t.e.m. het 4e 
secundair, in 5 leeftijdsgroepen 
onderverdeeld, trekken we onze 
natuurschoenen aan en gaan we 
op verkenning. Het bos, de duinen, 
het strand,… als we maar buiten 
zijn! Onze uitvalsbasis is De Korre, 
Koningsplein, De Panne en de eerst-
volgende activiteit is op zaterdag 10 
september 2016 van 14 u. tot 17 u.

Zin in natuurplezier? Snuister alvast 
op www.dezeevonk.be! Inschrijven 
doe je ook via deze site. 

zoeker
Boeken

0-8
JAAR



vrije tijd

BIBLIoTHEEK

draadloos surfen in de 
bibliotheek

Op vakantie in Nieuwpoort? In de biblio-
theek staan 4 internetpc’s ter beschik-
king. Je hoeft je enkel in te schrijven bij 
het eerste bezoek. Het lidgeld bedraagt 
2,50 euro per jaar.

De bibliotheek doet tevens dienst als 
hotspot. Met je laptop of smartphone kan 
je in de bibliotheek vrij beschikken over 
het internet. Laptop te gebruiken met 
batterij en niet met stroomkabel.

Strandbibliotheek

Deze zomer opent de strandbibliotheek 
opnieuw de deuren. De blauwe strand-
cabine is verdwenen, maar we nemen 
onze intrek in een unit op de vertrouwde 
stek op de Zeedijk (ter hoogte van het 
Hendrikaplein). Uit de collectie boeken, 
strips, tijdschriften en dvd’s kan je gratis 
3 stuks per persoon uitlenen.

De strandbibliotheek is elke dag open 
van 1 juli t.e.m. 31 augustus van 10 u. tot 
13 u. en van 14 u. tot 18 u.

Expo ‘Nieuwpoort 1916’

Van 8 juli t.e.m. 24 augustus loopt in de bibliotheek de tentoonstelling Nieuwpoort 
1916. Aan de hand van foto’s, boeken, voorwerpen uit WOI en teksten schetsen we 
de oorlogsjaren in Nieuwpoort-Stad. De vernielingen, de Fusiliers Marins, de on-
derwaterzetting, het madeliefje, de gasaanvallen… Kortom, alles wat Nieuwpoort 
herleidde tot een spookstad, komt aan bod.

Deze tentoonstelling is gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van de 
bibliotheek.

Bibliotheek Nieuwpoort
Kokstraat 18A, 8620 Nieuwpoort

t 058 22 30 40
E bibliotheek@nieuwpoort.be
W www.nieuwpoort.be

openingsuren:
Ma 10 u. - 12 u.
Di 10 u. - 12 u. 16 u. - 19 u.
Wo 14 u. - 19 u.
Do 16 u. - 19 u.
Vr 10 u. - 12 u. 15 u. - 19 u.
Za 9 u. - 12 u.
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CULTUUr

Programma Centrum Ysara & City 2016-2017

Traditiegetrouw presenteren wij je graag het culturele aanbod voor 2016-2017. Iedereen wordt van harte uitge-
nodigd om met volle teugen te komen genieten van de voorstellingen binnen ons rijk en gevarieerd program-
ma! De ticketverkoop gaat van start op vrijdag 1 juli 2016 om 9 u.

 LES déSAXéS

Za 24/09/16

titel Saxophonissimo
genre Muziek
locatie Centrum Ysara
uur 20 u. prijs €11

 Clara Cleymans & Jo Mahieu

Za 08/10/16

titel Club 27
genre Muziek
locatie City
uur 20 u. prijs €12

 An Nelissen

Za 15/10/16

titel De Gelukmonoloog 
genre Humor
locatie Centrum Ysara
uur 20 u. prijs €14

 Ultima Thule

vr 28/10/16

titel Oe ist?
genre Theater
locatie City
uur 20 u. prijs €12

 Hans van Cauwenberghe

 & Peter van Asbroeck

Za 12/11/16

titel 237 redenen voor seks

genre Theater
locatie City
uur 20 u. prijs €12

 Eric Melaerts, Jean Blaute 

 & Jean-Marie Aerts

Za 19/11/16

titel 3
genre Muziek
locatie Centrum Ysara
uur 20 u. prijs €14

 dries Heyneman

vr 02/12/16

titel Jenny
genre Humor
locatie City
uur 20 u. prijs €10

 Compagnnie Hoetchacha 

Za 03/12/16

titel De Troon
genre Familie 3
locatie Centrum Ysara
uur 14u30 prijs €6

 wanthanee, Clear Season

 & Zinger 

vr 16/12/16

titel Concertavond “De 
Nieuwe Lichting” 
genre Muziek
locatie City
uur 20 u prijs €12

 Sioen 

Za 21/01/17

Too Good To Be True 15 jaar Sioen 
genre Muziek
locatie Centrum Ysara
uur 20 u. prijs €14

 Henk rijckaert

Za 04/02/17

titel Technostress
genre Humor
locatie City
uur 20 u. prijs €12

 de Spelerij

Za 18/02/17

titel DINEZ in de sneeuw
genre Theater
locatie Centrum Ysara
uur 20 u. prijs €14

 Close opera

vr 24/02/17
titel The Grand Diva Night
genre Muziek
locatie Centrum Ysara
uur 20 u. prijs €12

 Beeldsmederij de MAAN 

Za 04/03/17

titel Pjotr en de Wolfski
genre Familie 3
locatie City
uur 14u30 prijs €6
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 Guido Belcanto, Barbara dex

 & Jan de Smet

vr 17/03/17

titel Ode aan Bobbejaan
genre Muziek
locatie Centrum Ysara
uur 20 u. prijs €20

 Theater Malpertuis 

do 23/03/17

titel GAZ. Pleidooi van een gedoemde 
moeder
genre Theater
locatie Centrum Ysara
uur 20 u. prijs €14

 Filip Jordens & Kwintet

Za 01/04/17

titel Hommage à Brel
genre Muziek
locatie City
uur 20 u. prijs €12

 Els Trio

di 04/04/17

titel Kikkerkus
genre Familie 5
locatie City
uur 14u30 prijs €6

 Jan de wilde & vrienden 

vr 21/04/17

titel Dag meneer De Wilde
genre Muziek 
locatie Centrum Ysara
uur 20 u. prijs €16

 Thomas Smith 

vr 05/05/17

titel Strak
genre Humor
locatie City
uur 20 u. prijs €12

 Felix vermeirsch 

 & Het Brugs Kamerorkest 

Zo 14/05/17

titel Souvenir de Florence
genre Klassiek
locatie City
uur 11 u. prijs €22

* Dit zijn de prijzen in voorverkoop. Aan de deur 
betaal je € 2,50 meer.

De plaatsen zijn genummerd. Wees 
zeker van je plaats en koop je ticket 
op voorhand. Ook wanneer je online je 
tickets bestelt, kan je zelf je plaats uit-
zoeken op het zaalplan. Tickets voor de 
voorstellingen zijn online, telefonisch 
en bij de diensten cultuur en toerisme 
te verkrijgen of aan de kassa vanaf een 
uur voor de aanvang van de voorstel-
ling.

• ONLINE via www.cultuurnieuwpoort.be
• CITY - Valkestraat 18, 8620 Nieuw-

poort- Stad, T 058 79 50 00

• Infobalie stadhuis - Marktplein 7, 
8620 Nieuwpoort-Stad, T 058 22 44 44

• Toeristisch infokantoor - Hendrikap-
lein 11, 8620 Nieuwpoort-Bad, T 058 
23 39 23

Pakketkorting

Wanneer je een pakket van 4 verschil-
lende voorstellingen koopt, krijg je een 
korting van € 5,00 op de totale prijs van 
je pakket.

Jonger dan 26 jaar? 60-plusser?
Dan krijg je € 2,00 korting op je ticket.

voordeelpas voor de Nieuwpoortse 
jeugd
Met de voordeelpas genieten alle in 
Nieuwpoort gedomicilieerde kinderen 
& jongeren van 2,5 t/m 25 jaar van een 
korting van 50% op het standaardtarief 
voor culturele activiteiten, georgani-
seerd door Centrum Ysara & de City én 
tijdens alle filmvoorstellingen!

Centrum Ysara viert haar tiende seizoen en dat zetten we feestelijk in!

Sinds de start 
van het eerste 
cultuurseizoen 
in Centrum 
Ysara werd 
het publiek 
maar liefst op 
117 verschil-

lende voorstellingen getrakteerd. Grote 
en beloftevolle namen, nationale en 
internationale sterren, artiesten van 
verschillende genres… allemaal passeer-
den ze de revue en velen waren zo onder 

de indruk van deze concertzaal aan het 
zeetje, dat ze met veel enthousiasme 
met hun nieuwste shows terug van de 
partij waren en een vaste waarde in onze 
programmatie betekenden. 

Op zaterdag 24 september 2016 blikken 
we graag met het hele cultuurteam, spe-
ciale genodigden en trouwe bezoekers 
terug op “10 jaar Centrum Ysara”. Met 
een hapje en een drankje maken ‘LES 
DéSAXés’ er samen met ons ongetwijfeld 
een echt feest van. 

Ook jij kan er bij zijn, want wij trakteren 
op een gratis duoticket! In de woordzoe-
ker* zitten 25 artiesten of voorstellingen 
verstopt die al op het podium van Cen-
trum Ysara hebben gestaan. Ga op zoek 
naar het overblijvende woord en stuur je 
antwoord in een mailtje naar cultuur@
nieuwpoort.be. Misschien val jij wel in de 
prijzen… 

* Op de volgende pagina
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AN NELISSEN

BARBARA DEX

BART CANNAERTS

BART VAN LOO

BUSCEMI

DE MENS

DE NIEUWE SNAAR

DIMITRI LEUE

GILI

GUGA BAUL

GUIDO BELCANTO

JEAN BLAUTE

JEF NEVE

JELLE CLEYMANS

LIESBETH LIST

LIVING ROOTS

PATRICK RIGUELLE

SCALA

SOULSISTER

STAN VAN SAMANG

TRISTERO

WARRE BORGMANS

WILLEM VERMANDERE

WORLD OF COMEDY

YEVGUENI

woordzoeker
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2014-18 - de Kunst van het Herinneren

de herdenking van 100 jaar groote oorlog neemt in de activiteitenkalender van de 
frontstad nieuwpoort een prominente plaats in:

Expo ‘Ramskapelle 1914, 
waar het tij keerde…’
De slag bij Ramskapelle gaf eind oktober 
1914 de aanleiding voor een vier jaar 
durende stellingenoorlog. Foto's, film & 
teksten maar ook voorwerpen en unifor-
men brengen dit tragische verhaal over 
Ramskapelle opnieuw tot leven. Gratis 
toegang.

15 juni t/m 14 september 2016

Locatie: Pastorie - Hemmestraat 1 
Ramskapelle

openingsuren: dagelijks van 10 u. tot
12 u. en van 13 u. tot 18 u.

Expo ‘De Groote Oorlog op doek 
- Frontschilders in Nieuwpoort 
1916-1918’
Enkele schilders vestigden zich in de 
zomer van 1916 in een kelder dichtbij het 
sluizencomplex. Het verlaten Nieuw-
poortse landschap werd nu de inspiratie-

bron van Alfred Bastien, Léon Huygens, 
André Lynen en Maurice Wagemans. In 
het spoor van de seizoenen werd een 
kunstig antwoord verzonnen op de gru-
wel van de Groote Oorlog. 
25 juni 2016 t/m 18 juni 2017

Locatie: Bezoekerscentrum Westfront - 
Kustweg 2 Nieuwpoort

openingsuren: dagelijks van 10 u. tot
17 u. (maandag gesloten)

Vredesconcert Spectra Ensemble
Zaterdag 6 augustus 2016 om 20.30 u.

Locatie: Sint-Bernarduskerk, Sint-
Bernardusplein 1 Nieuwpoort-Bad

Prijs: VVK € 14,00|ADD € 16,50

Korting: 50% korting met jeugdvoordeel-
pas | €2 korting voor -26j en 60+
vvK: Infobalie Stadhuis - Infokantoor 
Hendrikaplein - City Valkestraat - 
www.cultuurnieuwpoort.be

Front(t)aal
Een muziektheater over Nieuwpoort 
anno 1915 door de Koninklijke Katholieke 
Fanfare.

Vrijdag 26 augustus 2016 om 20 u.

Tickets: € 5,00

Locatie: Centrum Ysara - Dienstweg 
Havengeul 14 Nieuwpoort

vvK: Infobalie Stadhuis - Infokantoor 
Hendrikaplein - City Valkestraat - 
www.cultuurnieuwpoort.be

Zomerkunstmarkten
Zaterdag 16 juli 
& zaterdag 13 augustus 2016
Gezellige kunstmarkt met muziek 
en straatanimatie in de sfeer van het 
Parijse Montmartre, op en rond het 
Marktplein van Nieuwpoort. Je ontdekt 
er een brede waaier aan getalenteerde 
kunstenaars, die voor de ogen van 
het publiek, hun favoriete kunstvorm 
demonstreren en ter plaatse werken 
aan nieuwe creaties: schilderijen, 
beeldhouwwerken, poëzie, assem-
blages, kalligrafie, pyrografie e.a. De 
kunstenaars staan voor je klaar met de 
gewenste tekst en uitleg. Ook het aan-
kopen van kunstwerken is mogelijk. 

Boekenverkoop bibliotheek
Tot voor kort kon je in de bibliotheek 
boeken kopen die uit de collectie 
verwijderd waren. Doordat de dvd’s nu 
staan op de plaats waar de boeken-
verkoop was, zal de boekenverkoop in 
de bibliotheek stopgezet worden. Deze 

boeken zullen verkocht worden op de 
beide kunstmarkten. 

Zaterdag 16 juli & zaterdag 13 augus-
tus 2016 van 10 u. tot 18 u.

Locatie: Omgeving Marktplein Nieuw-
poort

Musical ‘Nonsens’

Te gast in Centrum Ysara: Vijf hemel-
se zusters in een goddelijke show! 
PanTheater Nieuwpoort verwelkomt 
Event-Team, dat met zijn nieuw-
ste musical op tournee is langs de 
Vlaamse theaterzalen en cultuur-
centra. Bereid je alvast voor op puur 
en swingend amusement, gebracht 
door een ijzersterke cast van zingen-
de en dansende topcomédiennes. 
Zaterdag 23 juli 2016 om 14 u. en om 
20 u.
Tickets: € 20,00 | VIP-tickets: € 
50,00 (gratis parking, gereserveerde 
VIP-plaatsen, gratis programma-
boekje, receptie in aanwezigheid van 
de cast)
Locatie: Centrum Ysara - Dienstweg 
Havengeul 14 Nieuwpoort
VVK: Infobalie Stadhuis - Infokantoor 
Hendrikaplein - City Valkestraat - 
www.cultuurnieuwpoort.be
Info: Ignace Vandewalle
M 0489 35 17 48
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Dienst Cultuur Nieuwpoort
Valkestraat 18, 8620 Nieuwpoort-Stad

t 058 79 50 00
E cultuur@nieuwpoort.be
W www.cultuurnieuwpoort.be

wie wint de Cultuurprijs 2016?

in september 2016 wordt de tweejaarlijkse cultuurprijs toegekend aan een persoon of vereniging die zich verdienstelijk heeft ge-
maakt ten bate van het socio-culturele leven in nieuwpoort. Elke inwoner van nieuwpoort en elke nieuwpoortse vereniging kan 
hiervoor iemand voordragen! Ken jij iemand die deze prijs zou verdienen? Bezorg dan een schriftelijke nominatie aan de dienst 
cultuur vóór 5 september 2016.

Zomertentoonstellingen
Tijdens de zomermaanden vinden op 
verschillende plaatsen in Nieuwpoort 
tentoonstellingen plaats:

 Expo Francine decaestecker
 & Chris Castelein - ‘In contrasten’
Tentoonstelling met keramiek en sculp-
turen door Francine Decaestecker en 
fotografie & olieverfschilderijen door 
Chris Castelein. Gratis toegang.
Periode: 15 juni t/m 15 september 2016
Locatie: Pastorie Ramskapelle - Boven-
zaal 
openingsuren: Dagelijks van 10 u. tot
12 u. en van 13 u. tot 18 u.

 Expo Hannes d’Haese - ‘Nieuwpoort,
 a colorful city by the beach’
Kleurrijke kunstinstallatie bestaande 
uit honderden sculpturen. De positieve 
boodschap die dit kunstwerk uitdraagt, is 
er een rond het behoudt van de aarde zo-
als we die kennen en met een verwijzing 
naar de opwarming van de aarde en naar 
verdraagzaamheid. Gratis toegang.

Periode: 16 juli t/m 28 augustus 2016
Locatie: Strand Nieuwpoort

 Expo Frank vanhooren
 & Nadine Aesaert
Geboeid door emoties en innerlijke 
gemoedstoestanden, probeert Frank 
Vanhooren deze vast te leggen in antro-
pomorfe vormen. Nadine Aesaert speelt 
heden ten dage met kleur en vorm op het 
doek om ons mee te nemen in de wereld 
van de fantasie. Volle boezem en smalle 
taille zijn haar handtekening geworden. 
Gratis toegang.
Periode: 19 juli t/m 7 augustus 2016
Locatie: Stadshalle - Zaal Geeraert
openingsuren: Dagelijks van 14 u. tot
18 u. - op vrijdag vanaf 9 u.

 Expo Axel Fabry - ‘wit reliëf’
Abstracte geometrische en constructieve 
werken in symmetrische en asymmetri-
sche vormen. ”Hoeveel kleuren kun je 
vinden in een witte muur?" (Boudewijn 
de Groot). Gratis toegang.
Periode: 1 t/m 8 augustus 2016
Locatie: Stadshalle - Zaal Berquin

openingsuren: Dagelijks van 14 u. tot 
18 u.

 Expo Brecht Ledene - ‘Beeldhouw-
werk in brons’

Brecht Ledene maakt en giet eigen werk 
in brons, zowel enkelfiguren als dub-
belfiguren, steeds vertrekkende van het 
levend model (vrouwelijk naakt), om 
verder te zoeken op vorm, vlak, volume, 
ritme, beweging … Brecht zal steeds zelf 
aanwezig zijn op de expo. Gratis toegang.
Periode: 11 t/m 29 augustus 2016
Locatie: Stadshalle - Zaal Geeraert
openingsuren: dagelijks van 10 u. tot
12 u. en van 14 u. tot 18 u.

JEUGd

Speelpleinwerking ‘Barsjok’
voor wie? Van 3 tot 12 jaar
wanneer? Van maandag tot vrijdag (niet 
op feestdagen) van 9 u. tot 16.30 u.
opvang? Ja, van 7.30 u. tot 9 u. en van 
16.30 u. tot 17.30 u.

Formules
Volledige dag met warme maaltijd en 
vieruurtje: € 6 per kind (uit Nieuwpoort) 
of € 8 per kind (niet-gedomicilieerd in 
Nieuwpoort).
Halve dag zonder maaltijd met keuze 
tussen voormiddag (9 u. tot 12 u.) of na-
middag (13 u. tot 16.30 u.): € 3 per kind 
(uit Nieuwpoort) of € 4 per kind (niet-
gedomicilieerd in Nieuwpoort).

Vooraf inschrijven verplicht
Voor de maand juli: vanaf 15 juni.
Voor de maand augustus: vanaf 15 juli
Via: http://nieuwpoort.grabbis.be.

Picknick in het park

We blikken terug op een geslaagde 
eerste editie van ‘Picknick in het park’ 
waarbij het Leopold II-park werd 
omgetoverd tot een heus familiedorp. 
Zowel Marcelle Cyclette als Cirque 
Circulaire vielen erg in de smaak. Ook 
de muzikale omlijsting werd warm 
onthaald. De vele gezinnen genoten 
van elkaars gezelschap, terwijl de 
kinderen zich uitleefden in de knutsel-
hoek, met de volksspelen, op de schil-
dermuur en op de springkastelen.
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In de kijker: de jeugddienst

de jeugddienst zet zich in voor kinderen en jongeren uit nieuwpoort en omgeving. hierbij wordt er rekening gehouden met 
hun interesses: ‘Wat houdt de jongeren bezig? En wat boeit hen?’.

Voorstelling

SHANA PoLEY
diensthoofd
Zij houdt een oogje in het zeil en heeft 
de coördinerende rol over de dienst. 
Belangrijke dossiers: jeugdraad, 
speelpleinwerking, speelterreinen en 
kinderopvang.

JAN AMEEL
jeugdwerker en verantwoordelijk voor de 
SWAP, de uitleendienst en het jeugdhuis.
Creatieve brein van de dienst: ontwer-
pen van flyers, affiches en brochures.

INGE ENGELEN
administratieve ondersteuning van de 
dagdagelijkse taken, de speelpleinwer-
king en de naschoolse opvang.

CAroLINE JANSEGErS 
EN vEroNIqUE GodErIS
ontfermen zich iedere avond na schooltijd 
over de kindjes.

jeugddienst Nieuwpoort, Dudenhofenlaan 2b, 
8620 Nieuwpoort 

t 058 23 91 26  -  E jeugd@nieuwpoort.be  - W www.jeugddienstnieuwpoort.be

Van links naar rechts met vooraan op de fiets Shana Poley en achteraan op de fiets Inge Engelen, Jan Ameel, 

Caroline Jansegers en Veronique Goderis.

Gekke Nieponamiddag

wanneer? Vrijdag 8 juli van 14 u. tot 16.30 u.
voor wie? Van 3 tot en met 12 jaar
wat? Deathride, bungeetrampolines, springkastelen en nog veel meer!
Kostprijs? € 2 per kind. Vooraf inschrijven is niet nodig.
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SPorT EN rECrEATIE

Sportpark

voetbal
Voetbaltornooi SK Trianon op zaterdag 
6 augustus 2016 vanaf 9 u.

Petanque
Petanquetornooien op donderdag 7 juli 
2016 vanaf 14 u. en op zondag 7 augus-
tus 2016 vanaf 10 u.

Atletiek
Meetings MACW Nieuwpoort:

•	Zaterdag 2 en zondag 3 juli 2016 
vanaf 12 u.: FC/PK MK Cad t.e.m. 
Mas

•	Zondag 7 augustus 2016 vanaf 14 u.: 
Leeuwtjescriterium

•	Zaterdag 13 augustus 2016 vanaf 
 12 u.: GP Nieuwpoortse Vistrap

Sportkampen van 
verenigingen

Atletiekkamp
Maandag 4 juli t.e.m. vrijdag 8 juli 2016 
van 9 u. tot 16 u.
Maandag 1 augustus t.e.m. vrijdag 5 
augustus 2016 van 9 u. tot 16 u.

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

Info: eddy.louwie@telenet.be.

Voetbalkamp
Maandag 25 juli t.e.m. vrijdag 29 juli 2016 
van 9 u. tot 16 u.
Opvang vanaf 8 u. en tot 17 u. is mogelijk.
Leeftijd deelnemers: 5-14 jaar
Kostprijs: € 100 p.p. inclusief warme 
maaltijd, drankje tijdens de pauzes en 
vieruurtje.

Dagelijkse voetbaltrainingen met gedi-
plomeerde trainers, afwisselend met een 
animatieprogramma, waaronder zwem-
men e.a. activiteiten. In de loop van 2016 

wordt een fiscaal attest uitgereikt. Ook 
niet-leden van KSV Nieuwpoort kunnen 
deelnemen aan dit kamp.

Inschrijvingen:
Via mail met vermelding van naam, ge-
boortedatum en TF-nummer naar mario.
callewaert@mil.be. Betalingsgegevens: 
Rekening BE49 2800 7763 2571 met ver-
melding van naam deelnemer en geboor-
tejaar. Inschrijven kan tot 20 juli 2016, 
maar opgelet, het aantal plaatsen is 
beperkt. Niet betaald = niet ingeschreven. 
Na de inschrijving wordt er een gedetail-
leerd programma verstuurd via mail.

Info: KSV Nieuwpoort - Mario Callewaert, 
jeugdcoördinator - mario.callewaert@
mil.be - M 0483 19 10 65.

Stedelijke sportkampen

Volgende sportkampen zijn volzet:
•	Roefelsportkamp 
 van 4 juli t.e.m. 8 juli 2016
•	Adventuresportkamp 
 van 11 juli t.e.m. 15 juli 2016
•	Roefelsportkamp 
 van 1 augustus t.e.m. 5 augustus 2016

•	Zomerfunkamp 
 van 8 augustus t.e.m. 12 augustus 

2016

Zomerfunkamp
Wie? 4de - 5de - 6de leerjaar
Wanneer? 18 juli t.e.m. 22 juli 2016 tel-
kens van 9 u. tot 16 u.
Locatie? Sportstrand/badinstallatie/
sportzaal
Afspraak op dinsdag en donderdag in de 
sportzaal.
Bij slecht weer ook in de sportzaal of het 
zwembad.
Kostprijs?€ 70 (Nieuwpoortenaar) - € 80 
(niet-Nieuwpoortenaar)
Activiteiten? Strandspelletjes, Plopasa-
qua, lasershooting,…

Voorwaarden sportkampen
•	Min. 10 en max. 20 deelnemers per 

kamp.
•	Per sportkamp 1 zwembeurt in het 

stedelijk zwembad.
•	 Inclusief verzekering voor de sport-

kampen.
•	Aanvang en einde van de kampen: af-

spraak aan de sportzaal. Uitgezonderd 
voor de strandsportweek: afspraak aan 



de badinstallatie.
•	Tijdig aanmelden: tien minuten voor 

aanvang van het kamp.
•	De sportdienst is niet verantwoordelijk 

voor ongevallen buiten de uren van het 
sportkamp.

•	Gediplomeerde lesgevers verzorgen de 
kampen.

•	Sportieve kledij is vereist. Zwarte zolen 
zijn verboden in de sportzaal.

Inschrijvingsprocedure
•	 De kinderen kunnen op 2 manieren 

ingeschreven worden voor de sport-
kampen:
 Telefonisch: sportdienst Nieuw-

poort - T 058 23 75 40
 Via mail: sport@nieuwpoort.be met 

vermelding van naam, voornaam, 

adres en leeftijd van de deelne-
mende kinderen + een gsm-num-
mer van één van de ouders, in het 
kader van bereikbaarheid bij nood-
situaties. Graag ook vermelden of 
het kind in aanmerking komt voor 
korting met de voordeelpas (alleen 
de voordeelpassen met een code 
op de achterzijde!). De sportdienst 
zal een bevestiging terugsturen 
vooraleer de betaling mag uitge-
voerd worden.

•	 Het verschuldigde bedrag wordt 
overgeschreven op volgende rekening: 
AGB Sport - BE85 0910 2137 6506. Bij 
de vrije mededeling worden volgende 
gegevens ingevuld: naam van de 
deelnemer (bv: Tuur Devos), naam van 
het sportkamp (bv. Roefelsportkamp), 

de periode van het kamp en al dan 
niet de speciale kortingscode van de 
voordeelpas.

•	 Het verschuldigde bedrag dient min. 
14 dagen voor aanvang van het sport-
kamp op de rekening AGB Sport over-
geschreven te worden. Is dit niet het 
geval, dan vervalt de plaats van het 
deelnemende kind en wordt iemand 
van de reservelijst gecontacteerd om 
de vrijgekomen plaats in te nemen.

•	 Graag ook gezondheidsafwijkingen 
zoals allergieën, astma, ADHD,… 
melden aan de lesgever of aan de 
sportdienst zodat hier rekening mee 
kan gehouden worden.

vrije tijd

Sportstrand: get your best beach body!

1 juli t.e.m. 31 augustus 2016
Dagelijks zomerprogramma op het 
sportstrand t.h.v. de badinstallatie tus-
sen het Westerstaketsel en de eerste 
golfbreker.

Dagelijkse jogging
Inschrijven vanaf 10 u. Aanvang om 
10.15 u.
Beginnelingen: maandag, woensdag 
en vrijdag
Gevorderden: dinsdag, donderdag en 
zaterdag

Weekprogramma
Doorlopend van 10 u. tot 18 u. Niet op 
zon- en feestdagen. Gratis deelname. 

De sportanimatoren zijn gediplomeer-
de lesgevers.

Maandag: sport van de dag
Dinsdag: volleybal
Woensdag: beach-ball 1 -1 
Donderdag: netbal
Vrijdag: beach-ball 2 - 2
Zaterdag: volleybal

Strandloop 2016
Delhaize loopcriterium
van de kust

MAANdAG 18 JULI 2016
Recreatief: 5 km - wedstrijd: 10 km
Startschot om 19.30 u. op het strand 
t.h.v. het sportstrand, Nieuwpoort-
Bad. Aandenken en sportdrankje 
voor iedere deelnemer na afloop.

Inschrijven ter plaatse in de garage 
van het sportstrand vanaf 18 u.

KIdS-rUN en recreatieve strandloop 2016
Maandag 8 augustus 2016

•	 6 - 7 jaar 400m

•	 8 - 10 jaar 600m

•	 11 - 14 jaar 1200m

•	 vanaf 15 jaar 5km

Startschot om 19.30 u. op het strand 
t.h.v. het sportstrand, Nieuwpoort-
Bad. Gratis deelname. Aandenken en 
sportdrankje voor iedere deelnemer 
na afloop. Inschrijven ter plaatse vanaf 
18 u.
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Nieuwpoortse senioren present op west-vlaamse seniorensportdag

Op donderdag 12 mei ll. gingen zo’n 25 Nieuwpoortse 50-plussers naar Ruiselede om te sporten. Op het programma: 3 fiets-
routes, 3 wandelroutes, een sportcarrousel, een cursus rugschool, een sessie yoga en een petanquetornooi. Op die manier gaf 
de Provincie West-Vlaanderen i.s.m. het RSO en de gemeente Ruiselede de mogelijkheid om te sporten met leeftijdsgenoten in 
een recreatieve en gezonde competitiesfeer. Ze blikken terug op een leuke dag vol sportplezier, ambiance en zon.

12de Nieuwpoortse Gordel
11 augustus 2016

Neem deel aan een fietstocht en maak je keuze tussen 30, 45 of 65 km of ga voor de 
wandeltocht van 8 km. Deelnemen kan individueel en in groeps- of familieverband.

Vertrek en aankomst: ’t Schorrehof, Marktplein en dit vanaf 12.30 u.
Deelnameprijs: € 7 p.p. inclusief verzekering, versnapering en 2 drankbonnetjes.

Organisatie: Okra Nieuwpoort i.s.m. stadsbestuur en sportdienst Nieuwpoort.

Tennis: Ladies Cup 
en rising Stars 2016

De ITF-tornooien worden afwisse-
lend gespeeld in TC Issera (kwalifi-
caties) en op de Zeedijk.

Van 18 juni tot 26 juni 2016
Ladies Nieuwpoort

Van 25 juni tot 3 juli 2016
RSTT Nieuwpoort Heren

Apero aan Zee
Iedereen is welkom in het finale-
weekend van het RSTT-tornooi van 
vrijdag 1 t.e.m. 3 juli 2016 op ‘Apero 
aan Zee’.

sportdienst
Dudenhofenlaan 2b, Nieuwpoort 

t 058 23 75 40
E sport@nieuwpoort.be
W www.nieuwpoort.be

Lotto Belgium Tour

het rittenschema van de lotto Belgium tour 
2016 is bekend.

De vierdaagse etappekoers start op dinsdag 6 
september met een proloog aan de Belgische 
kust, in Nieuwpoort. Een dag later ontvangt het 
West-Vlaamse Moorslede het damespeloton. De 
laatste twee dagen wordt er gekoerst in de Vlaamse 
Ardennen. Donderdag is Lierde de gastgemeente en vrijdag 
eindigt de ronde opnieuw in Geraardsbergen.

De proloog van 4,5 km gaat van start om 15 u. aan de Havengeul. De aankomst 
bevindt zich op de Zeedijk. Er nemen enkele wereldtoppers deel van maar liefst 
22 nationale en internationale teams.

Organisatie: vzw Belgium Ladies Cycling, Torrestraat 42, 9200 Dendermonde - 
www.lotto-belgiumtour.be.
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ZwEMBAd

openingsuren zomervakantie 2016

Maandag 9 u. - 20 u.
Dinsdag 9 u. - 20 u.
Woensdag 7 u. - 20 u.
Donderdag 9 u. - 20 u.
Vrijdag 9 u. - 21 u.
Zaterdag 9 u. - 18 u.
Zondag 9 u. - 17 u.

FEESTdAGEN
Vlaamse Feestdag
11 juli 2016  9 u. - 17 u.
nationale Feestdag
21 juli 2016  9 u. - 17 u.
o.l.V. hemelvaart
15 augustus 2016  9 u. - 17 u.

Cafetaria ‘olympiade’

De cafetaria is altijd open tijdens 
de openingsuren van het zwembad. 
De automaten bieden je een fris of 
warm drankje aan, alsook enkele 
versnaperingen.

Aqua-Niepo
Dinsdag 2 augustus 2016

Kom je uitleven in het zwembad en op de ligweide, op een waterspeelplein, boordevol avontuur en dit vanaf 13.30 u.
Springen, klimmen en glijden op supertoffe waterattracties voor echte waterratten!
Kostprijs: € 4 p.p. Beurtenkaarten, abonnementen en groepstarieven gelden die dag niet!

Plons- en spelkamp

wanneer? 25 t.e.m. 29 juli en 15 t.e.m. 
19 augustus 2016 telkens van 8.30 u. 
tot 16.30 u.
wie? Kinderen die naar de 2de en 3de 
kleuterklas gaan en nog niet kunnen 
zwemmen.
voorwaarde? Geen 25m kunnen 
zwemmen.
wat? Watergewenning en aanzet om te 
leren zwemmen
Programma? Voormiddag: 1,5 uur 
oefenen in het zwembad en 1,5 uur 
sporten ter verbetering van de arm- 
en beencoördinatie in de sportzaal 
of buiten bij mooi weer. Namiddag: 
knutselen, spelen of een uitstap.
Kostprijs? € 60 (Nieuwpoortenaar) of 
€ 65 (niet-Nieuwpoortenaar).

De kinderen moeten zelf een lunch-
pakket meebrengen. Het aantal plaat-
sen zijn beperkt.
Info en inschrijvingen: Kassa stedelijk 
zwembad of via zwembad@nieuw-
poort.be.

watergewenning 
voor kleuters

Wie? 3,5 - 5 jaar

Wat? Op een speelse manier vrij en 
zonder angst leren bewegen in het 
water. Bevordering van de ontwikke-
ling van het kind: nieuwe vaardighe-
den ontdekken en grenzen verleg-
gen in een aangename en rustige 
omgeving.

Aanvang? Vanaf zaterdag 17 septem-
ber, 12 opeenvolgende lessen met 
max. 12 kleuters per groep.
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Cursus Hoger redder

Periode: 17 september 2016 t.e.m. 14 
januari 2017
Elke zaterdag van 8 u. tot 13 u.

Locatie: stedelijk zwembad Nieuwpoort

Voorwaarde: het ‘voorbereidend redders-
brevet’ bezitten of behalen

Kostprijs: € 230 p.p. inclusief cursus 
bestaande uit 5 moduleboekjes

Info: Marleen Decordier - T 058 23 46 11 
- decordierm@yahoo.com

Inschrijven: Sport Vlaanderen - 
Vlaamse Trainersschool
T 02 209 47 16
E info@sport.vlaanderen.be

Stedelijk zwembad - Leopold II-park, Nieuwpoort
t 058 23 38 88 - E zwembad@nieuwpoort.be - W www.nieuwpoort.be

Aquagym voor senioren

Ook tijdens de zomervakantie zijn er 
aquagymlessen voorzien voor senioren 
en dit telkens van 9.30 u. tot 10.20 u.

Wanneer? 6 en 20 juli 2016, 3 en 10 

augustus 2016

Kostprijs: inkom zwembad + 1 stempel 
op de sportpas of € 1,75.

ToErISME

Streekbierenfestival
2 en 3 juli 2016

Kom genieten van een lekker streek-
biertje met op de achtergrond geweldige 
live-optredens! In totaal zullen zo'n 12 
brouwerijen hun streekbieren promoten 
op het sfeervol en gezellig streekbieren-
festival.

Locatie: Prins Mauritspark (ter hoogte 
van gebouw Sea Scouts), Nieuwpoort-
Bad
Op zaterdag 2 juli van 14 u. tot 00.30 u. en 

op zondag 3 juli van 10 u. tot 23.30 u.
Gratis toegang.

Programma
ZATErdAG 2 JULI 2016
•	 14 u. - 17 u.: kinderanimatie met 

kindergrime, clown (ballonplooier), 
volksspelen en springkastelen

•	 16.30 u. - 18.30 u.: Koen Desmet "Sing 
Along"

•	 20.15 u. - 21 u.: Eveline Cannoot met 
de "Theaterband"

•	 21 u. - 21.30 u.: Yves Segers met de 
"Theaterband"

•	 21.30 u. - 22.15 u.: Michael Lanzo met 
de "Theaterband"

•	 22.15 u. - 23.30 u.: Steve Thielens met 
danseressen met de "Theaterband"

•	 23.30 u. - 1 u.: DJ Andy De Winter

ZoNdAG 3 JULI 2016
•	 10.30 u. - 12.30 u.: Dender Brass vzw
•	 14 u. - 17 u.: kinderanimatie met 

kindergrime, clown (ballonplooien), 
volksspelen en springkastelen

•	 16 u. - 18 u.: Dirk Bauters en Vanessa 
Chinitor

•	 19.15 u. - 22.15 u.: Vlaanderen Zingt
•	 22.30 u. - 23.30 u.: Not The Beatles

81e Nationale hulde aan Koning Albert I en de helden van de IJzer!

Op zondag 7 augustus vindt aan de voet 
van het Koning Albert I-monument de 
jaarlijkse plechtigheid plaats, ter ere 
van Koning Albert I en alle strijders 
die hun leven gaven tijdens de Eerste 
Wereldoorlog.

Deze jaarlijkse hulde wordt zoals 
gewoonlijk bijgewoond door diverse 
vertegenwoordigers van de regionale en 

federale regering en door een verte-
genwoordiger van de koning. 

Het programma vangt om 10 u. aan met 
een defilé van vaandeldragers. Na een 
oecumenische dienst en toespraken 
van o.a. burgemeester Geert Vanden 
Broucke, volgt een indrukwekkende 
bloemenhulde door de bovengenoemde 
prominenten en door vertegenwoordi-

gers van een 50-tal vaderlandslievende 
verenigingen. 

Na de grote hulde aan het Koning 
Albert I-monument, zijn er ook nog 
kleinere plechtigheden aan het Britse 
monument “For the Missing”, aan het 
Franse monument 81°D.I.T. Française 
en aan het IJzergedenkteken.
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doopfeest
Zaterdag 9 juli 2016
Locatie: Kaaiplein - Gratis toegang

Programma 
14.30 u.: Doop nieuwe reus op het Kaai-
plein (t.h.v. de dansende fonteinen).

De zegening van de reus door de pas-
toor Viane Walter.

14.45 u. 17.30 u.: Taptoe op het Kaai-
plein met optredens van Showkorps 
Willen is Kunnen Oostende vzw, 
R.U.F.S.C Moulbaix, Drumline Bate-
ristas, Flemisch Caledonian Pipes & 
Drums, Showband Calypso vzw, Drum-
band Fiesta Percussion Klerken.

17.45 u.: Overhandigen van het pas-
poort en de geboorteakte, eedaflegging 
Reuzengilde en zingen van het reuzen-
lied.

reuzenstoet
Zondag 10 juli 2016
Locatie: Marktplein en omliggende 

straten, Nieuwpoort-Stad
Gratis toegang.

Programma
10 u.: opslaan reuzen in 
Willem De Roolaan en de Arsenaal-
straat
15 u.: start van de rondgang 
17.30 u. - 18 u.: einde van de rondgang 
met reuzendans op het Marktplein

Parcours van de reuzenstoet

Start: Sint Sebastiaanstraat, Willem De 
Roolaan, Duinkerkestraat, Kerkstraat, 
Marktplein, Marktstraat, Langestraat, 
Havenstraat, Ventweg Kaai, Ieperstraat, 
Arsenaalstraat, Willem De Roolaan, 
Sint-Sebastiaanstraat en terug naar het 
Marktplein voor een heuse reuzendans.

reuzenrad in 
reuzenstad

La Grande Roue de Paris komt naar 
Nieuwpoort. Dit reuzenrad werd ge-
bouwd in 1999 en heeft een diameter 
van 53m.

Van 17 juni t.e.m. 10 juli 2016: op het 
Loodswezenplein.
Van 1 augustus t.e.m. 4 september 
2016: aan de Kaai, op de parking Lan-
gebrug.

Openingsuren: van 10 u. tot 23 u. op 
weekdagen en van 10 u. tot 24 u. tijdens 
de weekends.

Kostprijs: € 8 (volwassenen), € 5 euro 
(kinderen tot 12 j.)

Nieuwpoort Swingt
Donderdag 21 juli 2016

Swing er op los tijdens het openlucht 
dansfeest! Een dansspektakel voor jong 
en oud.

Locatie: Zeedijk thv Lefebvrestraat, bij 
slecht weer Foyer Centrum Ysara
Gratis toegang.

•	 11 u. - 12 u. Demo buikdanseressen 
Chimella

•	 16 u. - 17 u. Demo Flamenco

•	 17.15 u. - 18.15 u. Initiatie Groovy 
Dance Mix voor kinderen

•	 18.30 u. - 19.30 u. Initiatie Afrikaanse 
dans

•	 19.45 u. - 20.45 u. Initiatie Flamenco
•	 21 u. - 22 u. Initiatie Salsaton

Sint-Bernardusfeesten

26, 27 en 28 augustus 2016
Locatie: Albert I-laan, Lombardsij-
destraat en Zeedijk Nieuwpoort-Bad

BrAdErIE
Met braderie in de winkelstraten en op 
de Zeedijk telkens vanaf 10 u.
Organisatie: Handelaarsbond Verenigd 
Nieuwpoort-Bad - www.vnbnieuwpoort-
bad.be.

PENdELrITTEN
Retrotram tussen Nieuwpoort-Stad en 
Nieuwpoort Zonnebloem.
Kostprijs: € 3 heen en terug.
Vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus: van 
11 u. tot 13 u. en van 14 u. tot 17 u.
Zondag 28 augustus: van 10 u. tot 13 u. 

en van 14 u. tot 16 u.
Organisatie: TTO Noordzee

SPEELdorP TwINS
Dagelijks vanaf 10.30 u.
Kostprijs: € 2 p.p.
Organiatie: Twins

Vrijdag 26 augustus 2016
15 u. - 20 u. Muzikale animatie in 
 de winkelstraten en
 op de Zeedijk

hendrikaplein
14 u. - 20 u. Vlaamse Volksspelen

leopoldplein
14 u. - 15.45 u. Luke Evans zingt Elvis

18 u. - 22 u. The Antonio Crooner 
 Quartet
Zeedijk (t.h.v. lefebvrestraat)
16.30 u. - 18 u. Dansschool El Sancha: 
 dansshows en 
 kinderdisco
20 u. VC De Gies
22 u. Afterparty DJ Andy
 De Winter & 
 The BadChix

Zaterdag 27 augustus 2016
10 u. -20 u. Muzikale animatie
 in de winkelstraten
 en op de Zeedijk

Albert i-laan (tussen Vlaanderenstraat 
en meeuwenlaan)



vrije tijd

Vanaf 8 u. Kinderrommelmarkt
Reglement en inschrijvingen: 
www.vnbnieuwpoortbad.be.

Albert i-laan (tussen leopoldplein
en Vlaanderenstraat)
10.30 u. - 12.30 u. Koen De Smet
14 u. - 20 u. Doha

hendrikaplein
10 u. - 20 u. Vlaamse Volksspelen

leopoldplein
10.30 u. - 22 u. DJ Jmc Productions 
 & The Covrettes 
 Modern-Retro 
 Partyband

Zeedijk (t.h.v. lefebvrestraat)
14 u. - 18 u. Goochelworkshops, 
 dansshows en kinder-
 disco El Sancha
20 u. Dokter Fred & 
 The Medecine Men
22 u. Vuurwerk
22.15 u. Afterparty DJ Andy 
 De Winter, The Bad-
 Chix & Special effects

lombardsijdestraat
10 u. - 13 u. Dixieland Stage Band
14 u. - 20 u. Souvenirs de France -
 Duo Stevy

Zondag 28 augustus 2016
13.40 u. - 20 u. Muzikale animatie in 

 de winkelstraten en 
 op de Zeedijk

Albert i-laan (tussen Vlaanderenstraat 
en meeuwenlaan)
Vanaf 8 u. Rommelmarkt
Reglement en inschrijvingen: 
www.vnbnieuwpoortbad.be
 Wandeling en zege-
 ning van de Sint-
 Bernardushonden
10 u. Start wandeling t.h.v. 
 de Meeuwenlaan, via 
 de Zeedijk tot het Hen-
 drikaplein met Bel-
 leman, Doha & ‘Kunst 
 en Vermaak Zedelgem’
11.45 u. Vervolg wandeling 
 via de Lombardsij-
 destraat en de Albert
 I-laan tot de Sint-
 Bernarduskerk
12.30 u. Zegening van de Sint-
 Bernardushonden aan
 de Sint-Bernarduskerk

Albert i-laan (tussen leopoldplein
en Vlaanderenstraat)

14 u. - 18 u. Music on Wheels

leopoldplein
10 u. - 19 u. Vlaamse Volksspelen
14.30 u. Old Timers

Organisatie: 
Fusee vzw - M 0475 47 07 95
www.fusee.be
14 u. - 19 u. The Antonio’s

Zeedijk (t.h.v. lefebvrestraat)
10.30 u. - 12.30 u. KHSGO
15 u. Voices in Concert, 
 De Theaterband
15 u. Kevin Kenzo
15.45 u. Gene Thomas
16.30 u. Ivann & dansacts
17.15 u. DJ Franzke

lombardsijdestraat
14 u. - 20 u.  Doha

Gedetailleerd programma vanaf
1 augustus verkrijgbaar bij Toerisme 

Nieuwpoort of op 
www.nieuwpoort.be.

Avondmarkten 2016

Stadscentrum Nieuwpoort-Stad

Maandag 27 juni 17 u.

Dinsdag 12 juli 17 u.

Dinsdag 19 juli 17 u.

Dinsdag 2 augustus 17 u.

Dinsdag 16 augustus 17 u.

Zeedijk Nieuwpoort-Bad

Dinsdag 5 juli 17 u.

Dinsdag 26 juli 17 u.

Dinsdag 9 augustus 17 u.

rommelmarkten 2016

Zondag 17 juli
Locatie: Marktplein en omliggende 
straten van 6 u. tot 17 u.
Vooraf inschrijven is verplicht en kan 
elke dag tussen 16 u. en 20.30 u. via 
M 0477 64 73 13.
Kostprijs deelname: €5 per 5 meter.
Organisatie: Feestcomité Monobloc, 
Coupe-Gorge. 

Zaterdag 6 augustus
Locatie: P. Deswartelaan, J. Van Clicht-
hovenstraat, Oude Veurnevaart van 6 u. 
tot 18 u.
Geen inschrijvingen vooraf. Ter plaatse 
te betalen: € 1 per lopende meter.
Info: T 058 23 36 82.
Org.: Feestcomité Monobloc, 
Coupe-Gorge.

Zaterdag 27 augustus
Kinderrommelmarkt in de Albert I-
laan tussen de Vlaanderenstraat en de 
Meeuwenlaan van 7 u. tot 18 u.
Vooraf inschrijven is niet mogelijk. 
Gratis deelname. 
Info: info@vnbnieuwpoortbad.be.
Organisatie: VNB Nieuwpoort-Bad.

Zaterdag 28 augustus
Albert I-laan tussen de Vlaanderen-
straat en de Meeuwenlaan van 7 u. tot 
18 u.
Vooraf inschrijven is niet mogelijk. 
Deelname: € 1 per lopende meter. 
Opbrengst t.v.v. een goed doel. 
Info: info@vnbnieuwpoortbad.be.
Organisatie: VNB Nieuwpoort-Bad.



vrije tijd

vuurwerken 2016

2 juli om 22.30 u. Kromme Hoek
11 juli om 23 u. Sluizencomplex De Ganzepoot
14 augustus om 22.30 u. Ramskapelle
15 augustus om 22.30 u. Sint-Joris
27 augustus om 22 u. Strand t.h.v. Lefebvrestraat

Stadsrondrit met 
toeristisch treintje

Laat je rondrijden in Nieuwpoort door het 
toeristisch treintje en ontdek de hotspots 
van Nieuwpoort.

Elke woensdag tijdens de zomervakantie: 
6, 13, 20 en 27 juli 2016 en 3, 10, 17, 24 
en 31 augustus 2016. Afspraak aan de 
dienst voor toerisme, Hendrikaplein 11 
om 14.30 u. en om 16 u.

Kostprijs: € 4 per volwassene en € 2,50 
per kind tot 12 jaar. 
Max. 50 personen - niet voor groepen. 
Vooraf inschrijven bij Toerisme Nieuw-
poort.

Stadswandeling en 
bezoek westfront

Een gids neemt je op sleeptouw door 
de straten van Nieuwpoort-Stad en 
brengt je tot aan het Westfront. Na 
een korte introductie in het West-
front ben je vrij om de tentoonstel-
ling op je eigen tempo te bezoeken, 
terwijl de gids voor verdere uitleg ter 
beschikking staat. 

Elke donderdag tijdens de zomerva-
kantie: 7, 14, 21 en 28 juli 2016 en 4, 
11, 18 en 25 augustus 2016. Afspraak 
op het Marktplein aan de ingang van 
het stadhuis om 10 u.

Kostprijs: € 7 per persoon. Max. 
30 personen - niet voor groepen.

Vooraf inschrijven bij Toerisme 
Nieuwpoort.

Aperitiefconcerten 2016

3 juli om 10.30 u. Dender Brass vzw op het Streekbierenfestival
5 juli om 15 u. Worle Community School op het Hendrikaplein
5 juli om 20.30 u. Travelbound Music and Concert Tour op de Zeedijk
9 juli om 10.30 u. Harmonie Staden op de Zeedijk
14 juli om 20.30 u. Cardinal Newman School op het Hendrikaplein
16 juli om 20.30 u. Mark Rutherford School op het Hendrikaplein
17 juli om 10.30 u. Koninklijke Fanfare St.-Cecilia Vladslo op de Zeedijk
24 juli om 10.30 u. Armanis Walking Jazz Band in het stadscentrum
25 juli om 10.30 u. Steel Pan Players op het Hendrikaplein
7 augustus om 10.30 u. Moed en Volharding Denderhoutem op de Zeedijk
15 augustus om 16.30 u. K.F. Kunst en Vermaak, Klerken in Sint-Joris
21 augustus om 10.30 u. Dixieland Streetband in het stadscentrum
28 augustus om 10.30 u. KHSGO op de Zeedijk

dijkanimaties 2016

Mobile Gull Appreciation Unit
The Mobile Gull Appreciation Unit, een 
reuzengrote meeuw gemaakt door de 
Amerikaanse kunstenaar Mark Dion, zal 
naar Nieuwpoort komen om toeristen en 
bewoners te sensibiliseren voor de posi-
tieve eigenschappen van de meeuw.

Datum: 6 juli 2016 van 10 u. tot 18 u.
Locatie: Zeedijk t.h.v. het Hendrikaplein

Lekker zomeren
Op het programma: voeding, beweging, 
sport, spel, fun, entertainment, …. en dit 
alles in een ontspannen vakantiesfeer 

Datum: 30 juli
Locatie: Zeedijk t.h.v. de rotonde

De Nationale Loterij Show
Openluchtrevue met tal van animatie en 
een optreden van een Vlaamse zanger.

Data: 19 juli en 18 augustus
Locatie: Zeedijk t.h.v. de rotonde

De Lijn
Datum: 3 augustus van 13 u. tot 17 u.
Locatie: Zeedijk t.h.v. de rotonde

Ravotdag
Stripdorp met 6 springkastelen, 3 speel-
tenten, 1 kleurtent en 1 leeshoek.

Data: 13 en 27 juli, 10 en 24 augustus 
telkens van 11 u. tot 17 u. 
Locatie: Zeedijk t.h.v. de rotonde

Zomerse namiddagshow
Show met optredens van Matthias Lens, 
Lissa Lewis en Willy Sommers

Data: 19 juli en 17 augustus telkens van 
15 u. tot 18 u.
Locatie: Zeedijk t.h.v. de rotonde

Feest op de Dijk
Met o.a. De Romeo’s en Lindsay

Data: 27 juli en 10 augustus telkens van 
19 u. tot 22 u.
Locatie: Zeedijk t.h.v. het Hendrikaplein



Fiesta Europa
5, 6 en 7 augustus 2016

Voor de derde maal strijkt Fiesta Europa 
neer in Nieuwpoort. Op deze gezellige 
feestmarkt verwelkomen we een veer-
tigtal marktkramers, afkomstig uit alle 
hoeken van Europa.

Naast een prachtige waaier aan Europe-
se streekproducten, biedt Fiesta Europa 
ook allerlei artisanale en bijzondere 
cadeaus aan. Bovendien is de toegang 
helemaal gratis. Kortom, een buitenkans 
die je niet mag laten liggen! Afspraak op 
het Kaaiplein van 10 u. tot 21 u.

vrije tijd

vlaanderen Zingt
3 juli en 15 augustus 2016

In het Prins Mauritspark op 3 juli 
tijdens het Streekbierenfestival en op 
de Zeedijk op 15 augustus. Telkens om 
19.30 u.

Het repertoire bestaat grotendeels 
uit Nederlandstalige liedjes, maar we 
zingen ook Engelse en Franse suc-
cesnummers. Je krijgt van ons een 
zangkrantje met alle liedjesteksten en 

vanop het podium wordt de samenzang 
in goede banen geleid.

Zingen maakt gelukkig!

De kans is groot dat ook jij zo maar af 
en toe eens zingt, of misschien wel he-
lemaal nooit omdat je denkt het niet te 
kunnen … Wel, tijdens Vlaanderen Zingt 
kan je samen met je vrienden en familie 

meezingen met oudere en nieuwere 
liedjes. En bij ons moet je nooit alleen 
zingen, we zingen altijd samen.

Wil je samen met enkele vrienden, 
vriendinnen of collega’s deel uitmaken 
van het voorzingkoor en van op het po-
dium meezingen? Stuur dan een mailtje 
met je naam of namen naar info@
nieuwpoort.be.

radio 2 Plage Préférée

Live uitzending van dit populaire Radio 2 programma met verzoeknummers en “De Madammen”.

Data: 11, 12 en 13 juli 2016 telkens van 9 u. tot 13 u.

Locatie: Zeedijk t.h.v. het Hendrikaplein

02 run

Het grootste opblaasbare openluchthindernissenparcours ter wereld komt naar Nieuwpoort!

Wanneer? Van 18 tot en met 24 juli 2016
locatie? Strand, nabij het staketsel
Kostprijs: €18,50 p.p.; Nieuwpoortenaars betalen € 15 p.p.

Dienst voor Toerisme
Marktplein 7 - Nieuwpoort-Stad
Hendrikaplein 11, Nieuwpoort-Bad

t 058 22 44 22 
t 058 23 39 23
E info@nieuwpoort.be
W www.nieuwpoort.be



vrije tijd

Nieuwpoort International Youth regatta
8 t.e.m. 10 juli 2016

Nieuw zeilevenement in Nieuwpoort met op zaterdag 9 juli een open NIYR pop-up lounge bar met animatie voor groot en klein van 
reuzenspelen tot Bubbleball. Kom genieten van frisse drankjes, lekkere hapjes en zwoele zomerbeats op de exclusieve locatie 
langs de Havengeul.

Programma zaterdag 9 juli

11 u. Start NIYRegatta
12 u. Open loungebar 
 met randanimatie
13.30 u. Vertrek VIP-boot
18.30 u. Aankomst boten
19.30 u. Prijsuitreiking
20 u. Receptie in de loungebar 
 met aansluitend avondfeest

28ste ToPSPorT vlaanderen Nieuwpoortweek 2016
2 t.e.m. 6 juli 2016

ZATErdAG 2 JULI
Openingsceremonie om 12.30 u. met het hijsen van de nationale vlaggen van alle deelnemende landen. 
Op het belsignaal worden alle deelnemers te water gelaten. Locatie: Jachtclub WSKLuM.
Openingsfeest om 19 u. met een verbroederingsdrink in de jachtclub WSKLuM.

MAANdAG 4 JULI
Muzikale barbecue voor alle zeilers en 
sympathisanten in Euromarina 
VVW Nieuwpoort.

woENSdAG 6 JULI
Prijstuitreiking om 16 u. van de 
TOPSPORT Vlaanderen Nieuwpoort in 
Euromarina VVW Nieuwpoort met al-
lerhande demonstraties in de verschil-
lende clubs.

Info: www.nieuwpoortweek.be. 
Volg ons op Twitter en like ons
op Facebook.

open Klassieke Schepen
20 en 21 augustus 2016

Bezoek gratis Klassieke Schepen in de 
jachthaven KYCN tijdens deze tweedaag-
se, telkens van 10 u. tot 18 u.

Toegang via de R. Orlentpromenade 
naar ponton K. Kom een kijkje nemen, 

ervaar het verschil tussen een schoe-
ner, een yawl, een kits, een kotter en 
toren getuigde schepen en aanschouw 
de ambachtelijk gebouwde houten 
interieurs. Iedere schipper vertelt met 
plezier over zijn schip, de bouwwijze en 

de geschiedenis ervan.

Bij gunstige weersomstandigheden 
kunnen er korte rondvaarten gemaakt 
worden in de haven met een RIB.

oP HET wATEr



workshop broodbakken

Een sikkel, vlegel en een trog…ooit al gehoord van deze woorden? Wat ze zijn en waarvoor je deze voorwerpen kan gebruiken 
kom je te weten tijdens de workshop broodbakken op de kinderboerderij. maak je eigen broodje zonder machines, maar met 
je handen: wegen, mengen, kneden, bakken en proeven!

Voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Wanneer? Iedere dinsdag-, woensdag- 
en donderdagnamiddag om 13.30 u. in 
de zomervakantie.

Kostprijs? € 1,50 per kind. Vooraf ter 
plaatse inschrijven is verplicht.

vrije tijd

KINdErBoErdErIJ

Kinderboerderij ‘de Lenspolder’

Zomeractiviteiten 2016
Deze populaire zomeractiviteiten moch-
ten vorig jaar net geen 1.000 kinderen 
verwelkomen op de kinderboerderij 
‘De Lenspolder’. Tijdig inschrijven is de 
boodschap!

Met de boer op pad
De boer is nergens te bespeuren… De 
boerin moet noodgedwongen zijn taken 
overnemen en krijgt hierbij heel veel 

hulp van nieuwsgierige kinderen.

De boerderijsjaaltjes worden vastge-
knoopt en de karweien worden aangevat. 
Eerst even aan het werk met kruiwagen-
tjes en riekjes om daarna de kippen te 
voederen. Ook de konijntjes, schapen, 
geiten en ezels hebben honger en zijn 
blij met een bezoekje van de boerin. Even 
een hoefijzer passen en proeven van de 
honing van de bijtjes om daarna een ap-

pel te delen met Célien en de andere var-
kens. Maar waar zou de boer toch zijn?

Voor kinderen van 3 tot 8 jaar.

Wanneer? Iedere woensdagmorgen om 
10.30 u. in de zomervakantie.

Kostprijs? € 1,50 per kind. Vooraf ter 
plaatse inschrijven is verplicht.



Kinderboerderij ‘De Lenspolder’ - Elf Juliwijk 6A, Nieuwpoort

t 058 23 69 86 - E kinderboerderij@nieuwpoort.be - W www.nieuwpoort.be

LANdBoUw EN vISSErIJ

Landbouwfeest

Zondag 3 juli 2016
Locatie: hoeve Sesier - Nowé, Victorlaan 44.

Programma
10 u. - 11 u.: Tentoonstelling oude land-
bouwtractoren
10.30 u.: Dansoptreden van de Juttertjes
11 u.: Koninklijke Fanfare St. Cecilia 
Zarren/Werken
11.30 u. en 14 u.: Rondrit oude tractoren 
naar Nieuwpoort-Stad / Marktplein 

12 u.: Tractorzegening aan de O.L.-
Vrouwekerk, NIeuwpoort-Stad

Van 10 u. tot 17.30 u.: Smoefelmarkt met 
ambachtelijke producten
Doorlopend tentoonstelling oude land-
bouwtractoren

14 u.: Rondrit oude tractoren met fina-
listen Miss Coast Belgium naar Nieuw-
poort-Bad

14 u. - 17 u.: Straatanimatie ‘Kip van 
Troje’
14.30 u., 15.30 u en 16.30 u.: Trekpaar-
denhappening
15 u.: Wedstrijd ‘melken’ door finalisten 
Miss Coast Belgium
15.30 u.: Optreden ‘The Blik Dooze Band’
16.30 u.: Prijsuitreiking wedstrijd ‘mel-
ken’

Dienst voor Toerisme
Marktplein 7, Nieuwpoort-Stad
Hendrikaplein 11, Nieuwpoort-Bad

t 058 22 44 22
t 058 23 39 23
E info@nieuwpoort.be
W www.nieuwpoort.be

vrije tijd

Nieuwe brochure voor scholen

Vanaf 15 augustus 2016 ligt de nieuwe 
brochure voor de scholen klaar op de 
kinderboerderij ‘De Lenspolder’. Leer-
krachten kunnen zich laten inspireren 
om de uitstappen voor het schooljaar 
2016-2017 te plannen. In de brochure 
komen heel wat natuuronderwerpen of 

thema’s, gelinkt aan het boerderijleven, 
aan bod en zo maken kinderen kennis 
met de dieren het leven op de boerderij, 
op een leerzame en leuke manier. Dank-
zij de grote belevingskracht onthouden 
de kinderen veel van deze uitstappen en 
kunnen ze de opgedane kennis verder 
verwerken in klasverband.

Tijdens het afgelopen schooljaar 2015-
2016 kwamen 170 klassen, goed voor 
zo’n 3.300 schoolkinderen en 30 verschil-
lende onderwerpen, naar de kinderboer-
derij ‘De Lenspolder’ voor een leerrijke 
workshop.



Fotowedstrijd

naar jaarlijkse gewoonte gaan we via een fotowedstrijd op zoek naar een geschikte coverfoto voor de zomereditie van ons info-
blad. de dienst communicatie kreeg 38 geschikte afbeeldingen toegestuurd. Vervolgens selecteerde de redactieraad 5 mogelijke 
kanshebbers.

Van 1 t.e.m. 15 juni kon je via Face-
book stemmen op je favoriete foto. De 
fotowedstrijd werd op 15 juni om 11.30 u. 
afgesloten. Het werd een nipte overwin-
ning met 143 likes voor de winnende foto. 
De runner-up kreeg 139 likes. De foto op 
de cover is van Melissa L. Via deze weg 
willen we haar van harte feliciteren met 
deze eerste plaats. Melissa krijgt van de 
stad een heerlijke fles ‘Champagne de 
Nieuport’ overhandigd.

Wil je volgend jaar ook kans maken op 
een mooie prijs? Neem dan leuke, toffe, 
zonnige foto’s op een zwoele zomerse 
dag en wie weet schittert jouw foto op de 
cover van de zomereditie 2017.

Deze wedstrijd wordt aangekondigd via 
de Facebookpagina ‘Stad Nieuwpoort’. 
Like onze pagina en wordt als eerste 
geïnformeerd over activiteiten, gebeurte-
nissen en belangrijk nieuws.

We danken alvast alle deelnemers en 
geven nog een mooi overzicht mee van 
de inzendingen:

Like ons op Facebook

Volg ons op Twitter

interactief

Melissa Lycke

Andy De Schuyter Christiane De Cleer Leen Dehennin

Hjordis Verkyndt Ronny Declerck



Pantone Coated Pantone Uncoated

VLOT BEREIKBAAR MET DE KUSTTRAM
HALTE DE PANNE PLOPSALAND

BINNENKORT IN HET PLOPSA THEATER 

VLAAMSE 
TOP10

TV OPNAME MENT TV
MET MEER DAN 
30 ARTIESTEN!

05/10/2016

WOENSDAG 07/09/2016
PAUL BRUNA • DE ROMEO’S • DAVID VANDYCK

WOENSDAG 14/09/2016
WILLY SOMMERS • PAUL BRUNA • HERBERT VERHAEGHE

WOENSDAG 21/09/2016
JOHN TERRA • SASHA & DAVY • PAUL BRUNA

WOENSDAG 28/09/2016
PAUL BRUNA • BART KAËLL • VANESSA CHINITOR

€7,50

ipv 9,99

TICKETS EN INFO: 
WWW.PLOPSATHEATER.BE

OF AAN HET ONTHAAL VAN PLOPSALAND DE PANNE

25% KORTING VOOR INWONERS VAN NIEUWPOORT

€15
ipv 20

DePanneLeeft_Juni-160606.indd   4 6/06/16   18:03



Nieuwpoort, André dezaeyerstraat: bouw van 7 koopwoningen.

Woonmaatschappij IJzer & Zee bouwt 
momenteel 7 koopwoningen langs de 
André Dezaeyerstraat te Nieuwpoort. 
Dit project situeert zich langs een ander 
groot project van de Woonmaatschap-
pij langs de Pieter Deswartelaan, waar 
de maatschappij al 43 appartementen 
en woningen bouwt. Ook aan het Jan 
Turpinplein is er een bouw bezig van 22 
woningen.

De woningen zijn ontworpen door archi-
tect Johan Bonquet uit Nieuwpoort en 

moeten beantwoorden aan de strenge 
voorwaarden van de VMSW inzake op-
pervlakte en energie. Ze zijn dan ook 
uitermate geschikt voor startende gezin-
nen. Alle woningen beschikken over 3 
slaapkamers, een garage en een tuin.

Uit de wachtlijsten van de maatschap-
pij blijkt, dat er een grote vraag is naar 
betaalbare woningen in Nieuwpoort 
vooral voor jonge gezinnen. Hierbij komt 
de kennis en de ervaring van IJzer & Zee 
bij de realisatie van dergelijke projecten 

goed van pas.

De bouw is gestart in juni 2015 en als alle 
goed verloopt, zijn de woningen klaar 
voor verkoop in het najaar van 2016. 
Het project wordt gerealiseerd door de 
firma Six uit Izegem voor een bedrag van 
€ 928.000.

Meer info: 
Woonmaatschappij IJzer & Zee - 
T 058 31 22 40 - info@ijzerenzee.be.

Kantoor Veurne
Brugse Steenweg 2

loket nieuwpoort
Canadalaan 39

loket diksmuide
graanstraat 1

Maandag 15.00 - 17.00 (*)

Dinsdag 9.00 - 12.00 Dinsdag 15.00 - 17.00 (*)

Woensdag 9.00 - 12.00

Donderdag 9.00 - 12.00 Donderdag 17.00 - 19.00

Vrijdag 9.00 - 12.00 Vrijdag 9.00 - 12.00

*Kantoor Nieuwpoort en Veurne tot 18 u. op afspraak.

Atelier ‘Tekenen en Schilderen’
Svitlana Lyashchuk Lebiga is een 
getalenteerde kunstenares met een 
klassieke schildersopleiding aan het 
beroemde Nationaal Instituut voor 
Schone Kunsten van Kiev (Oekraïne).

Zij promoot het werken naar ‘na-
tuur’en ‘waarneming’ bij haar leerlin-
gen en alzo ontdekt de cursist(e) zijn/
haar individuele artistieke mogelijkhe-
den en oplossingen.

Svitlana biedt als gastdocente een 
goed onderbouwde kunstopleiding aan 
(basis van klassieke schildertechnie-
ken en klassieke tekenprincipes als 
perspectief en proporties). En weet 
een unieke leerling-docent relatie te 
waarderen.

Wanneer? Periode 1: 11 tot 15 juli 2016 
- periode 2: 18 tot 22 juli 2016 - peri-
ode 3: 25 tot 29 juli 2016

Voor wie? Een geïnteresseerd publiek 
vanaf 14 jaar tot …

Cursusgeld? € 200 per persoon/per 
sessie/per atelier - € 150 per persoon 

voor studenten tot 25 jaar.

Rekening: vzw Cultureel Centrum van 
Oekraïne in België - BE56 3770 1110 
1988 met vermelding ‘VakantieAcade-
mie’.

Waar? Stedelijke vismijn, Lokaal Aca-
demie Nieuwpoort, Kaai, Nieuwpoort.

De nodige startmaterialen zijn ter 
plaatse beschikbaar, eventuele extra 
materialen worden apart bekostigd.

Contact: 
M 0477 79 45 91 
M 0474 30 59 49 
E info@ccub.eu
w http://ccub.eu/

Internationaal 
orgelfestival veurne-
Nieuwpoort 2016

De Sint-Walburgakerk van Veurne 
is al 47 jaar lang het epicentrum 
van het Internationaal Orgelfestival 
van Veurne. Alle grote namen uit de 
internationale orgelscène passeer-
den hier de revue. Fugato de Furnis 
vzw staat al die jaren in voor de 
organisatie van dit gerenommeerde 
festival. Het festival gaat ook buiten 
de muren, in de prachtig gerestau-
reerde Onze-Lieve-Vrouwekerk van 
Nieuwpoort, en een “Persjoenkel-
toer” langs de Veurnse dorpsorgels.

De grensoverschrijdende samen-
werking met het Festival Internati-
onal d’Orgue en Flandre is er voor 
de veertiende maal en is een vaste 
waarde geworden. Er is een mooie, 
vriendschappelijke publieksuitwis-
seling ontstaan in de Westhoek 
langs beide zijden van de grens. De 
samenwerking met het Orgelfestival 
van Koksijde zorgt voor een belang-
rijke opening voor het kusttoerisme. 
Het festival streeft er naar om jaar-

varia
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lijks concerten te kunnen voorstellen 
van de allerhoogste kwaliteit.

Programma
doNdErdAG 14 JULI 2016 oM 20 U. 
(oNZE-LIEvE-vroUwEKErK NIEUw-
PoorT)
Sergio Orabona (Stuttgart)

Sergio Orabona 
is afkomstig 
van Napels, 
waar zijn beide 
ouders profes-
sor zijn aan 
het conser-
vatorium. Hij 
studeerde er 
cum laude af 
als organist. 

Sinds 2012 is hij organist titularis van 
de Sankt-Nikolauskerk in Stuttgart en 
is stichter en artistiek leider van het 
“Internationales Stuttgarter Orgelfes-
tival”. Hij heeft een indrukwekkende 
internationale carrière als solist en 
krijgt uitmuntende kritieken voor zijn 
virtuositeit en muzikale interpreta-
tie. Zijn programma: Bach, Morandi, 
Petrali, Bossi, Vierne, Thalben-Ball en 
Dupré.

doNdErdAG 21 JULI 2016 oM 20 U.
Mattijs Louwye (Veurne)
Jong talent van eigen bodem: Veur-
naar Mattijs Louwye is een begaafde 
musicus die aan het Koninklijk Conser-
vatorium Antwerpen twee opleidingen 
tegelijk volgt: cello en orgel. Dat is zo 
uitzonderlijk dat ook zijn docenten niet 
snappen hoe hij het allemaal voor me-

kaar krijgt. Mattijs Louwye studeert in 
2016 af voor orgel en zal een spetterend 
concert brengen op het orgel van de 
Sint-Walburgakerk. Op het programma 
staan werken van Bruhns, Buxtehude, 
Bach, Mendelssohn-Bartholdy, Brahms 
en Anton Heiller. 

doNdErdAG 04 AUGUSTUS 2016 oM 
20 U.
Maria Magdalena Kaczor (Polen)
De Poolse organiste Maria Magdalena 
Kaczor behaalde een Eerste Prijs Orgel 
cum laude aan het Conservatoire Nati-
onal Supérieur de Musique et Danse in 
Lyon. In 2012-2013 was ze “Organist in 
residence” van de Kitara Concert Hall 
in Japan. Zij behaalde meerdere prijzen 
op de belangrijkste orgelwedstrijden 
en is veel gevraagd als concertorganist. 
Onlangs bracht ze een verrukkelijke 
nieuwe cd uit “Beethoven - Organ per-
spectives” die in de internationale mu-
ziekpers heel lovende recensies kreeg. 
Wie wil horen hoe een van de grootste 
componisten ooit op een orgel kan 
klinken, moet naar het veelbelovende 
concert van Maria Magdalena Kaczor in 
Veurne komen. 

doNdErdAG 11 AUGUSTUS 2016 oM 
20 U.
Jan Vermeire & Dimos de Beun 
(blokfluit)
Dimos de Beun studeerde af in de klas 
van Bart Coen aan het Koninklijk Con-
servatorium te Brussel met de grootste 
onderscheiding. Hij werkte er ook het 
bachelorprogramma voor orkestdirectie 
af. Zowel als blokfluitist als continuo-
speler is hij in de freelancewereld een 

veelgevraagde gast. Hij werkte reeds 
met gerenommeerde ensembles zoals 
o.a. La Petite Bande, Ricercar Consort, 
Huelgas Ensemble, Ex Tempore, Cur-
rende. Dimos de Beun is leraar blokfluit 
en samenspel aan het conservatorium 
te Brugge. Samen met organist Jan 
Vermeire brengt hij barokmuziek voor 
blokfluit en basso continuo.

ZoNdAG 27 NovEMBEr 2016 oM 14 U.
Persjoenkelen met “Peter en de orgel-
Jan”, Alexander Koschel & Urban 
Walser (corno da caccia)
Omwille van het succes van de vorige 
uitgave van Persjoenkelen werd er 
besloten dit evenement nog eens te 
organiseren. Op toer langs de dorps-
kerken van Veurne, waar enkele mooie 
pareltjes van kleine historische orgels 
te vinden zijn. Verteller Peter Van Bou-
wel en organist Jan Vermeire zijn de 
gidsen. Ze worden bijgestaan door de 
Duitse organist Alexander Koschel en 
Urban Walser op corno da caccia, een 
instrument dat je zelden te horen krijgt 
in combinatie met orgel, ideale klank-
kleuren voor het jacht- en herfstsei-
zoen. De “Persjoenkelbus” zal om 14 u. 
vertrekken aan het station van Veurne. 
Wie wil kan ook per auto volgen. De 
toer zal eindigen in de kapel van het 
voormalig Sint-Jansgasthuis met zijn 
uniek historisch Van Peteghemorgel.

Info: Fugato de Furnis vzw, 
Duinkerkestraat 22, 8630 Veurne 
T 058 62 02 72
E fugatodefurnis@gmail.com
w www.fugato.be

vogelvrij in de IJzervallei

Elke dinsdag tijdens juli en augustus 
neemt een valleigids je mee naar de 
stilste plekjes in de IJzer- of Handzame-
vallei. Met een straf verhaal uit de Eerste 
Wereldoorlog als uitgangspunt en de vele 
vogel- en natuurgeluiden, ontdek je dit 
weidse waterrijk. Proef tijdens de tocht 
van een lekker gebrouwen natje uit de 
vallei.

Gratis begeleide avondwandelingen. 
Afspraak om 18.45 u. aan de plaatselijke 
kerk.

Programma
•	 5 juli: Pollinkhove
•	 12 juli: Lampernisse
•	 19 juli: Oostvleteren
•	 26 juli: Houtkerque (FR)
•	 2 augustus: Ramskapelle
•	 9 augustus: Kaaskerke
•	 16 augustus: Beveren-aan-de-IJzer
•	 23 augustus: Houthulst
•	 30 augustus: Nieuwpoort (afspraak 

aan de parking einde Halvemaanstraat, 
IJzermonding)

Praktisch
Goede schoenen, een verrekijker en een 

dorstlesser zijn aangeraden.
Geen honden toegelaten.
Duur: 2,5 uur.
Afstand: 5 à 7 km.
Reservaties: Regionaal Landschap IJzer 
& Polder - T 051 54 59 62 - info@rlijp.be.

Vogelvrij in de IJzervallei kwam tot stand 
met de financiële steun van de provincie 
West-Vlaanderen en past binnen het 
Westhoekproject "Vreemde Vogels". 
Meer info op www.rlijp.be/vreemdevogels.



Streekfonds lanceert nieuwe projectoproep “Een Hart voor west-vlaanderen”

Steun voor projecten die kansen geven 
aan kwetsbare kinderen en jongeren
Het Streekfonds steunt initiatieven van 
verenigingen of organisaties (vzw’s, 
vrijwilligerswerkingen, wijk- of ouderco-
mités, etc.) die zich, vaak belangeloos, 
inzetten om extra kansen te creëren voor 
maatschappelijk kwetsbare kinderen en 
jongeren in hun wijk, buurt of stad.

De focus ligt daarbij vooral op projecten 
die - soms heel lokaal - het verschil kun-
nen maken en ook een hefboom kunnen 
zijn voor bredere initiatieven die nieuwe 
kansen creëren voor deze kwetsbare 
doelgroep. Het Streekfonds wil zo het 
engagement versterken van burgers en 
verenigingen die zich hiervoor inzetten.

In dit kader wordt dus een nieuwe pro-
jectoproep gelanceerd voor ‘Een Hart 
voor West-Vlaanderen’ ter ondersteuning 
van projecten en initiatieven in West-
Vlaanderen voor kinderen en/of jongeren 
(van 0 tot 18 jaar) die door bepaalde 
omstandigheden minder kansen krijgen 
dan hun leeftijdsgenoten. Samen met 
onze partners en schenkers willen we zo 
investeren in méér kansen voor kinderen 
en jongeren in kans-armoede.

Samen tegen stijgende 
kansarmoede
‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ is een 
initiatief van het Streekfonds West-
Vlaanderen in samenwerking met 
Roularta Media Group en met de steun 
van de Provincie West-Vlaanderen. De 
voorbije 10 jaar steunde het Streekfonds 
met ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ al 
275 projecten in West-Vlaanderen, goed 
voor een totaal bedrag van om en rond 
de € 1.000.000.

Heel wat West-Vlaamse bedrijven, 
organisaties maar ook particulieren 
dragen hun steentje bij met het opzetten 
van duurzame partnerschappen en het 
organiseren van fondsenwervingsacties 
ten voordele van ‘Een Hart voor West-
Vlaanderen’. Deze opbrengsten worden 
integraal aangewend ter ondersteuning 
van de geselecteerde projecten.

Dergelijke vormen van solidariteit zullen 
ook de komende jaren bijzonder nodig 
zijn als we zien dat nog steeds 1 op de 
10 kinderen kans heeft om op te groeien 
in een gezin in armoede. Dit brengt met 
zich mee dat organisaties of verenigin-
gen die zich voor deze doelgroep inzetten 
ook meer onder druk komen te staan. 
Het zijn dan ook precies die initiatieven 
die we via ‘Een Hart voor West-Vlaande-
ren’ een extra financieel duwtje in de rug 
willen geven.

Het Streekfonds West-Vlaanderen
Het Streekfonds West-Vlaanderen ver-
enigt, verbindt en versterkt lokale schen-
kers (particulieren, groepen, bedrijven, 
organisaties, …) en lokale verenigingen. 
Het Streekfonds wil zo het maatschap-
pelijk engagement en de lokale filantro-
pie in West-Vlaanderen versterken, met 
bijzondere aandacht voor initiatieven die 
de kansen bevorderen van kinderen en 
jongeren. Het Streekfonds wordt geleid 
door een onafhankelijk bestuurscomité 
dat een weerspiegeling is van de lokale 
samenleving en beheerd door de Koning 
Boudewijnstichting.

Belangrijke informatie voor 
kandidaat-indieners:
FINANCIëLE STEUN + SENSIBILISE-
rING
Een project kan minimaal €1.000 en 
maximaal €5.000 projectsteun ontvangen.

De selectie van de projecten gebeurt 
door een onafhankelijke jury van mensen 
die rechtstreeks of onrechtstreeks 
betrokken zijn bij het werkveld en de 
doelgroep.

Bijkomend bieden we de geselecteerde 
verenigingen of organisaties de kans om 
hun project via de regionale media (Fo-
cus & WTV, Krant van West-Vlaanderen 
en De Streekkrant/De Zondag) aan het 
brede publiek voor te stellen en zo hun 
initiatief in de kijker te plaatsen.

CrITErIA
Om in aanmerking te komen voor finan-
ciële steun moeten de projecten aan 
enkele basiscriteria voldoen.

1. Het project is in de eerste plaats 
gericht op maatschappelijk kwets-

bare kinderen en/of jongeren (0 tot 18 
jaar) in West-Vlaanderen die zich in 
een kansarme situatie bevinden of er 
dreigen in terecht te komen.

2. Het project wordt ingediend door een 
organisatie die het project zal dragen 
en uitvoeren (vzw, feitelijke vereniging, 
buurtcomité, oudercomité,…). Steden 
en gemeenten (OCMW’s), ziekenhuizen 
en scholen komen niet in aanmerking.

3. Het project moet realistisch zijn, met 
een duidelijk en haalbaar budget. Het 
project moet ook binnen de 6 maanden 
na de formele goedkeuring worden 
opgestart en binnen een termijn van 
maximaal 3 jaar na diezelfde goedkeu-
ring worden afgerond.

4. Het totale projectbudget is kleiner of 
gelijk aan €20.000.

5. Het project wordt (nog) niet gesubsi-
dieerd door de provinciale, Vlaamse of 
federale overheid. Bijkomende steun 
of mecenaat door andere fondsen, 
stichtingen of private giften is wel 
toegelaten.

6. De steun van ‘Een Hart voor West-Vlaan-
deren’ biedt uw project de kans om:
•	 als voorbeeld te dienen voor andere, 

gelijkaardige initiatieven
•	 katalysator te zijn voor de verster-

king of ondersteuning van bestaande 
initiatieven

•	 een hefboom te creëren voor de 
buurt, stad/gemeente, regio in hun 
aanpak van de stijgende kans-ar-
moede bij kinderen en jongeren

Praktisch
Je wenst namens jouw organisatie 
een project in te dienen? Download de 
criteria en het kandidaatsformulier op 
www.streekfonds.be of op de site van de 
Koning Boudewijnstichting www.kbs-frb.
be. Kandidaatsdossiers kunnen worden 
ingediend uiterlijk tegen maandag 11 juli 
2016.

Info
Jan Despiegelaere, algemeen coördinator
Griet Witdouck, projectcoördinator
Streekfonds West-Vlaanderen
Spinnerijstraat 107 - 8500 Kortrijk
T +32 56237039
E info@streekfonds.be
w streekfonds.be - kbs-frb.be
facebook.com/streekfonds

varia



veertig jaar jumelage
met dudenhofen

De jumelage met het Duitse Dudenhofen/Rodgau 
ontstond veertig jaar geleden. Dit smaragden ju-
bileum werd tijdens het Pinksterweekend gevierd 
met de andere partnersteden Genk, Nieuwpoort 
aan de Lek en Durbuy. De stadsbesturen en de 
jumelagecomités spannen zich in om de vriend-
schapsbanden hecht te houden. Zo worden er 
regelmatig gezamenlijke sportieve en culturele 
evenementen georganiseerd. De delegaties van 
de partnersteden ondertekenden een oorkonde: 
v.l.n.r. (zittend) Wolfram Neumann, magistrat van 
Dudenhofen /Rodgau; Philippe Bontemps, burge-
meester Durbuy; D.R. Van der Borg, burgemees-
ter Molenwaard / Nieuwpoort aan de Lek; Geert 
Vanden Broucke, burgemeester Nieuwpoort. 
Schepen Els Filliaert-Vanlandschoot, schepen 
Kris Vandecasteele en Jos Decorte, voorzitter van 
de gemeenteraad, waren ook present. 

Kathleen Parthoens, schepen voor jumelage 
van Genk, tekende eveneens de oorkonde maar 
ontbreekt op de foto.

De delegaties van de diverse jumelagegemeenten 
brachten een bezoek aan het interactief bezoe-
kerscentrum Westfront Nieuwpoort en maakten 
een boottochtje met rederij Seastar.

Gouden jubileum

Leon Lievens en Marie Thérèse Vancauwenberg-
he traden op 4 april 1966 in het huwelijk.
De jubilarissen leerden elkaar kennen in de Leu-
vense studentenwereld en trokken na de studies 
en de legerdienst naar Oostduinkerke. Leon ging 
aan de slag als radioloog in het Sint-Augusti-
nusziekenhuis te Veurne. Later bouwde hij een 
eigen radiologiepraktijk in de Zeelaan in Koksijde 
uit. Hij was tevens werkzaam als radioloog in 
het Koningin Elisabethinstituut. Het koppel heeft 
vroeger veel gereisd.
Het gouden paar heeft drie kinderen en zes klein-
kinderen.

in beeld



verdienstelijke reders

Op Pinkstermaandag werden de reders gehul-
digd die regelmatig aanlanden in Nieuwpoort. Zo 
werden de N93 Aalscholver van Jan en Gilbert 
Desaever (20.700 kg), de N86 Rudi van Rudi en 
Charles Beuckels (85.000 kg) en de N116 Nos-
talgie van Sam Zwertvaegher en Diederik Jacobs 
(23.300 kg) vermeld. Verder kwamen ook de N79 
Warrior (10.500 kg) en de BR32 White Cheetah 
van lijnvisserij Demeulenaere aan bod.

Nieuwe brochure Promovis

De nieuwe brochure van vzw Promovis werd op 
13 mei ll. voorgesteld in de Verbanckzaal van de 
stedelijke vismijn. V.l.n.r. waren Albert Vanelver-
dinghe, Arnel Calcoen, schepen Kris Vandecas-
teele, voorzitter Romeo Rau, burgemeester Geert 
Vanden Broucke, Marcel Madou en vismijndirec-
teur Ronny Beschuyt present op de voorstelling 
van deze lijvige brochure.

Promovis steunt
het goede doel

Naar jaarlijkse gewoonte schonk Promovis een 
cheque aan het goede doel. Dit jaar kreeg het 
See & Smile-team een cheque van 1.000 euro. 
Deze hulporganisatie bestaat uit een team van 
oogchirurgen, plastisch-reconstructieve chirur-
gen, tandartsen en opticiens die hulp bieden in 
landen zoals Cambodja, Rwanda, Burundi, Tsjaad 
en Myanmar. Op de foto zien we (v.l.n.r.) schepen 
Kris Vandecasteele, Stefan Van Hooreweghe, Rik 
Verstraete, Dirk Vandehouweele, Ronny Beschuyt, 
Marcel Madou, Romeo Rau, Arnel Calcoen en 
Charles Beuckels.

in beeld



in beeld

KSvN d’oude reserven 
Kampioen

D’oude reservenploeg van voetbalclub KSVN 
slaagde erin om voor de vierde keer in vijf jaar tijd 
de kampioenstitel te veroveren! Deze schitteren-
de prestatie was de aanleiding voor een feestelijk 
ontvangst op het stadhuis. De kampioenploeg van 
trainer Johan Depuydt won 21 van de 27 wedstrij-
den. Joeri Debruyne was opnieuw topschutter en 
scoorde 32 van de 87 behaalde doelpunten.

Kunstwerk roel d’Haese
in Ysara

Het kunstwerk ‘De Meerkat’ van kunstenaar 
Roel D’Haese heeft een vaste stek in Centrum 
Ysara. Roel D’Haese woonde samen met Chris 
Yperman in Nieuwpoort. Dominique, dochter 
van de kunstenaar, schonk het kunstwerk aan 
de stad Nieuwpoort. Het prachtige kunstwerk 
werd gemaakt voor de Expo in 1958. Tijdens de 
overhandiging werd tevens hulde gebracht aan 
het kunstenaarspaar.

vijftigste 
huwelijksverjaardag

Maria Lehouck en Karel Geryl traden op 18 mei 
1966 in het huwelijk. 
Het koppel baatte samen de openbare toiletten op 
het Hendrikplein uit maar sinds 2007 doet Karel 
dit alleen. Maria had de handen vol met de zorg 
voor haar kroostrijk gezin. Karel werkte jarenlang 
als machinist op de maalboot Oostende-Dover tot 
de RMT in 1997 werd opgedoekt. Samen kregen 
ze tien kinderen, dertig kleinkinderen en veertien 
achterkleinkinderen. De jubilarissen vertroetelen 
hun chihuahua’s en zijn lid van de hondenclub 
Chihuahua’s Brugge-Ommeland. Het gouden 
paar trekt regelmatig naar Spanje om er te genie-
ten van de zon.



Boerenmarkt op zaterdag

Naast de wekelijkse vrijdagmarkt pakt Nieuw-
poort voortaan uit met een boerenmarkt op 
zaterdag. Sinds 28 mei brengt de stad Nieuwpoort 
de landbouwproducten dichter bij de consument. 
Iedere zaterdag kan je op het Marktplein terecht 
van 9 u. tot 12 u. voor ‘h’eerlijke producten, 
rechtstreeks van bij de producent op de boeren-
markt. De consument heeft een ruime keuze uit 
kwaliteitsvolle producten zoals groenten en fruit, 
aardappelen, eieren, vlees, kaas en zuivel. Er is 
geen boerenmarkt bij bezetting van het Markt-
plein door andere evenementen.

Project “Flash Back”

Tijdens de afgelopen maanden trok kunste-
naar Rik Delrue door de straten van onze stad. 
Uitgerust met een videocamera en een belang-
rijk streefdoel voor ogen ging hij op zoek naar 
verhalen… Die verhalen zocht en vond hij door 
inwoners op straat en op de wekelijkse markt aan 
te spreken. Een selectie van deze waardevolle 
verhalen werd samengevat in een film.

Ondertussen verschenen ook telkens meer witte 
kijkende figuurtjes in het straatbeeld.

Dit alles gebeurde in het kader van “Flash Back”, 
een sociaal-artistiek project van kunstenaar Rik 
Delrue in samenwerking met de dienst cultuur. 
De bedoeling van het project is om terug te kijken 
naar het verleden (vandaar het kijkende figuur-
tje), met de geschiedenis van Nieuwpoort in het 
achterhoofd. Door het afnemen van vele inter-
views van rasechte Nieuwpoortenaren, slaagde 
hij er in om diverse levensverhalen uit onze stad 
vast te leggen. 

Op 12 juni vond het toonmoment van dit project 
plaats op het Marktplein, want daar werd de film 
voor het eerst op groot scherm vertoond. Ook 
daar werd de link naar de witte kijkende figuur-
tjes duidelijk, er had immers een invasie van 
figuurtjes plaatsgevonden op het Marktplein!

in beeld



het stadsbestuur van nieuwpoort gaat over tot 
de aanleg van een werfreserve voor de volgende functie:

technisch assistent stadsbode (d1-d3)
Voltijds - contractueel onbepaalde duur

FUNCTIE-INHoUd
onder leiding van het diensthoofd aankoopdienst instaan voor het sorteren en verdelen van de interne post, 
alsook het sorteren en frankeren van de externe post.

ALGEMENE 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	bestuursza-

ken, gecoördineerd op 18 juli 1966
•	 slagen	voor	een	selectieprocedure
•	 in	het	bezit	zijn	van	een	rijbewijs	B

AANBod
•	 gratis	hospitalisatieverzekering
•	 maaltijdcheques
•	 fietsvergoeding
•	 terugbetaling	openbaar	vervoer
•	 opleidingsmogelijkheden
•	 anciënniteit	overheid:	onbeperkt	meeneembaar
•	 relevante	ervaring	privésector:	max.	5	jaar	meeneembaar

INFo EN KANdIdATUUrSTELLING
de kandidaturen, vergezeld van een uittreksel uit het strafregister, een bewijs van de gevraagde nationaliteit, 
een bewijs dat wordt voldaan aan de taalwetgeving (indien van toepassing) en een curriculum vitae kunnen tot 
en met uiterlijk 5 augustus 2016 per aangetekende zending (poststempel geldt als bewijs) of tegen ontvangst-
bewijs bezorgd worden op volgende adres: 
Stadsbestuur nieuwpoort, t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, marktplein 7, 8620 nieuwpoort.

de volledige functiebeschrijvingen kan u terugvinden op de website van stad nieuwpoort: www.nieuwpoort.be. 
Verdere informatie over de uit te oefenen functie en de aanwervingsvoorwaarden kan bekomen worden op de 
personeelsdienst: personeelsdienst@nieuwpoort.be of t 058 22 44 85 of t 058 22 44 89.

vacature



vacature in Nieuwpoort

  ZoMErKAMPEN

  Adventure sportkamp - voLZET

11 juli t.e.m. 15 juli 2016
Meer info op p. 16-17.

  Expeditie Noordzee

3 juli t.e.m. 8 juli 2016 / 21 augustus 
t.e.m. 26 augustus 2016

Avonturenkamp vol zee- en zandactie. 
Voor kinderen vanaf 9 jaar. Locatie: ’t 
Kraaiennest, Brugsevaart 50. Kostprijs: 
€ 349 p.p. Info en organisatie: 
Sporta-vakantie vzw - T 014 54 80 72 - 
kampen@sporta.be - www.sporta.be.

  roefelsportkamp - voLZET

4 juli t.e.m. 8 juli 2016 / 1 augustus 
t.e.m. 5 augustus 2016

Meer info op p. 16-17.

  Showbizzvakantie

3 juli t.e.m. 9 juli 2016

Acteren, interviews geven, presenteren 
of een reportage maken. Voor jongeren 
van 11 tot 14 jaar. Kostprijs internaat: € 
249 p.p. of Joetz sterprijs: € 165 p.p. via 
Bond Moyson West-Vlaanderen. Locatie: 
De Barkentijn, Albert I-laan 126. Info 
en organisatie: Joetz - T 056 27 47 00 - 
joetz.west@joetz.be - www.joetz.be.

  voeten in het zand

23 juli t.e.m. 30 juli 2016

Voeten in het zand of in de zee, een spel 
in de duinen of op de dijk, een dagtocht 
te voet, een reuzegezelschapsspel, een 
bezoekje aan Plopsaland, een daguitstap 
en uitrusten op het strand. Voor kinderen 
vanaf 9 jaar. Kostprijs internaat: € 375 
p.p. Joetz sterprijs: € 150 p.p. via Bond 
Moyson West-Vlaanderen. Locatie: De 
Barkentijn, Albert I-laan 126. Info en 
organisatie: Joetz - T 056 27 47 00 - 
joetz.west@joetz.be - www.joetz.be.

  windsurfen: basis 

4 juli t.e.m. 8 juli 2016 / 11 t.e.m. 15 
juli 2016 / 18 juli t.e.m. 22 juli 2016 / 25 
t.e.m. 29 juli 2016 / 1 t.e.m. 5 augustus 
2016 / 8 augustus t.e.m. 12 augustus 

2016 / 15 t.e.m. 19 augustus 2016 / 22 
t.e.m. 26 augustus 2016

Aanleren van basisvaardigheden. Voor-
waarden: 100m kunnen zwemmen. Voor 
jongeren vanaf 15 jaar. Kostprijs exter-
naat: € 190 p.p. en internaat: € 230 p.p. 
Info en organisatie: Sport Vlaanderen 
Nieuwpoort ‘Wittebrug’, 
Brugse Steenweg 9 - T 058 23 58 91.

  windsurfen: evolutie 1

11 t.e.m. 15 juli 2016 / 15 augustus 
t.e.m. 19 augustus 2016 / 22 augustus 
t.e.m. 26 augustus 2016

Voor gevorderden: lichaamshouding per-
fectioneren, leren oploeven en afvallen, 
uitvoeren van een draaigijp, berheersen 
van de beachstart en in trapeze varen. 
Voor jongeren vanaf 15 jaar. Kostprijs 
externaat: € 190 p.p. Info en organisatie: 
Sport Vlaanderen Nieuwpoort ‘Wittebrug’, 
Brugse Steenweg 9 - T 058 23 58 91.

  Zeilen: 4.20

18 juli t.e.m. 22 juli 2016 / 15 augustus 
t.e.m. 19 augustus 2016

Voor gevorderden: gebruikmaken van 
telltales, reageren op windveranderin-
gen, zeiltrim, spinakkeren. Voorwaarden: 
100m kunnen zwemmen en beschikken 
over meermansboten evolutie 1 + STS 
eerste 2 modules (trapeze). Voor jonge-
ren van 10 - 15 jaar. Kostprijs externaat: 
€ 190 p.p. Info en organisatie: Sport 
Vlaanderen Nieuwpoort ‘Wittebrug’, 
Brugse Steenweg 9 - T 058 23 58 91.

  Zeilen: 4.20 - meermansboten

  evolutie 2

11 t.e.m. 15 juli 2016 / 18 t.e.m. 22 juli 
2016 / 25 t.e.m. 29 juli 2016 / 1 augustus 
t.e.m. 5 augustus 2016 / 22 t.e.m. 26 
augustus 2016

Voor gevorderden: beheersen van de 
zeiltechnieken, trapezen, synchroon 
verlopen van zeilhandelingen, gebruik-
maken van telltales, gebruiken van de 
joystick. Voor jongeren vanaf 15 jaar. 
Kostprijs internaat: € 230 p.p. en exter-
naat: € 190 p.p. Info en organisatie: Sport 
Vlaanderen Nieuwpoort ‘Wittebrug’, 
Brugse Steenweg 9 - T 058 23 58 91.

  Zeilen: Beneteau First 7.5

18 t.e.m. 22 juli 2016 / 25 juli t.e.m. 
29 juli 2016 / 1 t.e.m. 5 augustus 2016

Aanleren van basisvaardigheden met 
aandacht voor zeil- en gewichtstrim, 
hijsen en strijken van de zeilen. Voor-
waarden: 100m kunnen zwemmen. 
Voor jongeren vanaf 16 jaar - internaat. 
Kostprijs: € 299 p.p. Info en organisatie: 
Sport Vlaanderen Nieuwpoort 
‘Havengeul’, Paul Orbanpromenade 8
T 058 23 58 91.

  Zeilen: caravelle - meermansboten

  basis

4 juli t.e.m. 8 juli 2016 / 11 t.e.m. 15 juli 
2016 / 18 juli t.e.m. 22 juli 2016 / 25 juli 
t.e.m. 29 juli 2016 / 1 t.e.m. 5 augustus 
2016 / 8 augustus t.e.m. 12 augustus 
2016 / 15 augustus t.e.m. 19 augustus 
2016 / 22 t.e.m. 26 augustus 2016

Aanleren van basisvaardigheden: zeil-
standen en koersen, vertrekken, overstag 
gaan, gijpen, opkruisen en aanleggen. 
Voor jongeren vanaf 14 jaar. Voorwaar-
den: 100m kunnen zwemmen. Kostprijs 
internaat: € 292 p.p. en externaat: 
€ 224,70 p.p. Info en organisatie: Sport 
Vlaanderen Nieuwpoort ‘Havengeul’, 
Paul Orbanpromenade - T 058 23 58 91.

  Zeilen: cigogne - meermansboten

  evolutie 1

18 juli t.e.m. 22 juli 2016 / 25 juli t.e.m. 
29 juli 2016 / 22 - 26 augustus 2016

Perfectioneren van de basistechnieken: 
Man over boord, bijdraaien, reven, loos 
aanleggen in de schoten. Voor jongeren 
vanaf 15 jaar. Voorwaarden: 100m kun-
nen zwemmen en beschikken over brevet 
meermansboten basis. Kostprijs inter-
naat: € 251 p.p. Info en organisatie: Sport 
Vlaanderen Nieuwpoort ‘Havengeul’, 
Paul Orbanpromenade - T 058 23 58 91.

  Zeilen: meermansboten evolutie 1

4 juli t.e.m. 8 juli 2016 / 11 juli t.e.m. 
15 juli 2016 / 1 augustus t.e.m. 5 augus-
tus 2016 / 8 augustus t.e.m. 12 augustus 
2016 / 22 t.e.m. 26 augustus 2016

De basistechnieken van het zeilen 
worden verder geperfectioneerd zoals 
het sturen met joystick, het gebruikma-
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ken van hangbanden, het op de kilgrens 
varen, het deinzen en het achteruitva-
ren. Te behalen graad: meermansboten 
evolutie 1. Leeftijd: 10-14 j. Specifieke 
voorwaarden: 100 m kunnen zwemmen 
en kleiner dan 1,65 m zijn. Kostprijs ex-
ternaat: € 190 en internaat: € 230. Info: 
Sport Vlaanderen Nieuwpoort 'Wittebrug' 
- T 058 23 58 91 - Brugse Steenweg 9, 
Nieuwpoort.

  Zeilen: optimist

18 juli t.e.m. 22 juli 2016 / 25 juli t.e.m. 
29 juli 2016 / 8 augustus t.e.m. 12 au-
gustus 2016

Aanleren van basisvaardigheden waaron-
der de zeilstanden, vertrekken, overstag 
gaan, gijpen, opkruisen en aanleggen. 
Voorwaarden: 100m kunnen zwemmen 
en kleiner zijn dan 1,65m. Voor jongeren 
van 10 tot 14 jaar. Kostprijs internaat: € 
230 p.p. en externaat: € 190 p.p. Info en 
organisatie: Sport Vlaanderen Nieuw-
poort ‘Wittebrug’, Brugse Steenweg 9 - 
T 058 23 58 91.

  Zeilen: optimist - evolutie 1

18 juli t.e.m. 22 juli 2016 / 1 augustus 
t.e.m. 5 augustus 2016

Perfectioneren van de basistechnieken: 
sturen met joystick, gebruikmaken van 
hangbanden, varen op de kilgrens, dein-
zen en achteruitvaren. Voor jongeren van 
10 tot 14 jaar. Voorwaarden: 100m kun-
nen zwemmen en kleiner zijn dan 1,65m 
en beschikken over brevet éénmansbo-
ten basis. Kostprijs internaat: € 230 p.p. 
en externaat: € 190 p.p. Info en orga-
nisatie: Sport Vlaanderen Nieuwpoort 
‘Wittebrug’, Brugse Steenweg 9 - 
T 058 23 58 91.

  Zeilen: optimist - meermansboten

  basis

4 juli t.e.m. 8 juli 2016 / 1 augustus 
t.e.m. 5 augustus 2016 / 8 augustus 
t.e.m. 12 augustus 2016 / 8 augustus 
t.e.m. 12 augustus 2016 / 15 t.e.m. 19 
augustus 2016

In deze sportkampen leren kinderen de 
basistechnieken van de zeilsport. Dit 
gebeurt in een optimist, een eenvoudig 
zeilbootje dat gemakkelijk te hanteren is. 
Hierbij leren zij de zeilstanden, vertrek-

ken, overstag gaan, gijpen, opkruisen en 
aanleggen. Leeftijd: 10-14 j. Toelatings-
voorwaarden: 100 m kunnen zwemmen 
en kleiner zijn dan 1,65 m. Te behalen 
graad: meermansboten basis. Kostprijs: 
internaat: € 230; externaat: € 190. Info: 
Sport Vlaanderen Nieuwpoort 'Wittebrug' 
- T 058 23 58 91 -Brugse Steenweg 9, 
Nieuwpoort.

  Zeilen: rS Feva - meermansboten

  basis

11 t.e.m. 15 juli 2016 / 18 juli t.e.m. 
22 juli 2016 / 25 juli t.e.m. 29 juli 2016 
/ 1 augustus t.e.m. 5 augustus 2016 / 8 
augustus t.e.m. 12 augustus 2016

Aanleren van de beginselen van het 
varen met een meermansboot, gebruik 
van de gennaker. Voor jongeren van 10 
tot 14 jaar. Voorwaarden: 100m kunnen 
zwemmen en beschikken over brevet 
meermansboten evolutie 1. Kostprijs 
internaat: € 230 p.p. en externaat: € 190 
p.p. Info en organisatie: Sport Vlaande-
ren Nieuwpoort ‘Wittebrug’, 
Brugse Steenweg 9 - T 058 23 58 91.

  Zeilen: rS vision - meermansboten 

  evolutie 1

11 juli t.e.m. 15 juli 2016 / 18 juli t.e.m. 
22 juli 2016 / 25 t.e.m. 29 juli 2016 / 1 
augustus t.e.m. 5 augustus 2016

Verfijning van de basistechnieken: man 
overboord, trapezen en zeilen met een 
gennaker. Voor jongeren van 10 tot 14 
jaar. Voorwaarden: 100m kunnen zwem-
men en beschikken over brevet meer-
mansboten basis. Kostprijs internaat: 
€ 230 p.p. en externaat: € 190 p.p. Info 
en organisatie: Sport Vlaanderen Nieuw-
poort ‘Wittebrug’, Brugse Steenweg 9 - 
T 058 23 58 91.

  Zeil- en paardenkamp

25 juli t.e.m. 29 juli 2016

Combinatie van paardrijden en zeilen. 
Voor jongeren vanaf 15 jaar met een 
fysieke of mentale beperking. Info en or-
ganisatie: Sport Vlaanderen Nieuwpoort 
‘Wittebrug’, Brugse Steenweg 9 - wiet.
deboodt@recreas.be - www.recreas.be.

  Zomerfunkamp

18 juli t.e.m. 22 juli 2016 / 8 t.e.m. 
12 augustus 2016

Meer info op p. 16-17.

  Zon, zee en strand

2 juli t.e.m. 16 juli 2016 / 13 augustus 
t.e.m. 27 augustus 2016

Zomer aan zee met zon, zee en strand. 
Voor kinderen van 5 tot 16 jaar. Kostprijs 
internaat: € 400 p.p. Joetz sterprijs: € 222 
p.p. via Bond Moyson West-Vlaanderen. 
Locatie: De Barkentijn, Albert I-laan 126. 
Info en organisatie: Joetz - T 056 27 47 00 
- joetz.west@joetz.be - www.joetz.be.

10 juli t.e.m. 17 juli 2016 / 24 juli t.e.m. 
30 juli 2016 / 31 juli t.e.m. 6 augustus 
2016 / 14 augustus t.e.m. 19 augustus 
2016 / 21 t.e.m. 27 augustus 2016

Zomer aan zee met zon, zee en strand. 
Voor kinderen van 5 tot 16 jaar. Kostprijs 
internaat: € 219 p.p. Joetz sterprijs: € 135 
p.p. via Bond Moyson West-Vlaanderen. 
Locatie: De Barkentijn, Albert I-laan 126. 
Info en organisatie: Joetz - T 056 27 47 00 
- joetz.west@joetz.be - www.joetz.be.

  Zot aan zee

14 augustus t.e.m. 19 augustus 2016

Met pootjebaden in zee, schatten begra-
ven in het zand, ontspannen in de zon en 
over de golven springen. Voor kinderen 
vanaf 6 jaar. Kostprijs: € 250 p.p. Locatie: 
De Barkentijn, Albert I-laan 126. Info en 
organisatie: Free-Time vzw - 
info@freetime.be - www.freetime.be.

  ACTIvITEITEN

  woensdag 6 juli 2016

Beiaardconcert

Door beiaardier Marc Van Bets met 
thema "Zomers boeket uit Mechelen". 
Beneden aan de beiaardtoren kan het 
concert gevolgd worden op groot scherm. 
Afspraak om 20 u. Info: 
http://nieuwpoortbeiaard.wix.com/.
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  donderdag 7 juli 2016

Schelpenwandeling “van schelp tot 
masker”

Zoektocht naar schelpen en zeeorga-
nismen. Op het einde van de wande-
ling wordt een mooi schelpenmasker 
gemaakt. Breng laarzen en winddichte 
kledij mee. Gratis deelname. Afspraak 
om 9.30 u. op het Hendrikaplein. Info en 
organisatie: kinderboerderij ‘De Lenspol-
der’ - kinderboerderij@nieuwpoort.be.
Optreden Michael Lanzo & Leah Bien
Optreden in de bistro van Vakantiecen-
trum Floreal. Afspraak om 21 u. 
Info: www.florealholidays.be.

  vrijdag 8 juli 2016

Potjebuur

De nieuwe feestdag die jaarlijks samen-
valt met het Suikerfeest waarbij je met 
een lekker hapje naar je buur toestapt 
ongeacht afkomst, religie, taal, kleur en 
cultuur. Samen streven naar een warme 
en hartelijke samenleving. 
Info: www.potjebuur.be.

Gekke Niepomiddag

Meer info op p. 15.

  Zaterdag 9 juli 2016

optreden Bandit & Kelsey

Amusementsmuziek in de bistro van 
vakantiecentrum Floreal. Aanvang om 21 
u. Info: www.florealholidays.be.

Beiaardconcert

Door stadsbeiaardier Els Debevere met 
als thema "Vlaams concert". Dit naar 
aanleiding van de Vlaamse Feestdag op 
11 juli. Beneden aan de beiaardtoren kan 
het concert gevolgd worden op een groot 
scherm. Afspraak om 20 u. 
Info: http://nieuwpoortbeiaard.wix.com/.

  donderdag 14 juli 2016

Natuurwandeling langs de IJzermonding.
Op verkenning met de veerboot naar 
slikken en schorren van de IJzermon-
ding: water- en zeevogels spotten, 
vlinders en kriebeldiertjes zoeken en 

bloemen en planten bekijken. Afspraak 
om 9.30 u. op het Hendrikaplein. Gratis 
deelname. Vooraf inschrijven is niet 
nodig. Trek laarzen of stapschoenen aan. 
Info en organisatie: Kinderboerderij ‘De 
Lenspolder’, Elf Juliwijk 6A - T 058 23 69 
86 - kinderboerderij@nieuwpoort.be - 
www.nieuwpoort.be.

  vrijdag 15 juli 2016

optreden Johnny Clarysse en 
The Johnny’s Band

Locatie: Kompas Camping Nieuwpoort. 
Afspraak om 21 u. Info en organisatie: 
Kompas Camping Nieuwpoort, Brugse 
Steenweg 49 - www.kompascamping.be.

  Zaterdag 16 juli 2016

Kunstmarkt

Meer info op p. 13.

  Zondag 17 juli 2016

rommelmarkt

Meer info op p. 22.

  Maandag 18 juli 2016

delhaize loopcriterium van de kust

Meer info op p. 17.

  woensdag 20 juli 2016

Beiaardconcert

Door stadsbeiaardier Els Debevere. 
Thema: “Trip doorheen ons vaderland.” 
Beneden aan de beiaardtoren kan het 
concert gevolgd worden op groot scherm. 
Afspraak om 20 u. 
Info: http://nieuwpoortbeiaard.wix.com.

  vrijdag 22 juli 2016

optreden red Legs

Allround coverband. Locatie: Kompas 
Camping Nieuwpoort. Afspraak om 21 
u. Info en organisatie: Kompas Camping 
Nieuwpoort, Brugse Steenweg 49 - 
www.kompascamping.be.

  Zaterdag 23 juli 2016

Frontroute fietstocht

Deze fietstocht voor wielertoeristen 
langs het front van de Eerste Wereld-
oorlog bedraagt 65 of 120 km. Vrije start 
tussen 8 u. en 15 u. zonder tijdslimiet. 
Versnapering bij de rustposten en boter-
ham aan de aankomst. Kostprijs: € 4 of 
€ 2 voor leden van de wielerfederaties. 
Organisatie: WTC Nieuwpoort. Locatie: 
d' Oude Schole Ramskapelle, 
Ramskapellestraat 86, Nieuwpoort. 
Info: www.wtcnieuwpoort.webs.com.

Garnaalkruierdemonstratie

Demonstratie met paarden op het strand 
door garnaalkruiersvereniging "De Span-
jaardbank". Opgelet: de garnaalkruiers 
zitten in de zee van 9.15 u. tot 11 u. ter 
hoogte van de vloedlijn. Nadien worden 
de garnalen gekookt en verdeeld op de 
Zeedijk t.h.v. De Barkentijn. 

Musical "Nonsens”

Meer info op p. 13.

dinsdag 26 juli 2016

Stadswandeling ‘Straatje in straatje uit, 
le beau monde achterna’

Wandeling doorheen de vervlogen tijden 
van Nieuwpoort-Bad. Ontdek de ludieke 
anekdote achter de straatnamen en vele 
verhalen met allures van de adel. Gratis 
deelname. Toegankelijk voor rolstoelen 
en buggy’s. Geen groepen. Afspraak om 
9.30 u. op het Hendrikaplein. Info en 
organisatie: kinderboerderij ‘De Lenspol-
der’ - kinderboerderij@nieuwpoort.be.

  woensdag 27 juli 2016

Beiaardconcert

De Nederlandse beiaardier Arie Abbenes 
speelt “De vier seizoenen” van Vivaldi, 
bewerkt door hem voor beiaard. Beneden 
aan de beiaardtoren kan het concert ge-
volgd worden op groot scherm. Afspraak 
om 20 u. Info: http://nieuwpoortbeiaard.
wix.com/.



  donderdag 28 juli 2016

Natuurwandeling ‘de Koolhofput’

Op de grens tussen stad en polders. 
Ontdek een rijk oorlogsverleden en de 
groene gordel. Afspraak om 9.30 u. op 
het Marktplein. Niet voor rolstoelgebrui-
kers. Info en organisatie: Kinderboerderij 
‘De Lenspolder’, Elf Juliwijk 6A - 
T 058 23 69 86 - kinderboerderij@
nieuwpoort.be - www.nieuwpoort.be.

  woensdag 3 augustus 2016

Beiaardconcert

Door Wim Berteloot, beiaardier van 
Menen en adjunct-beiaardier van 
Roeselare en Brugge. Thema: filmmu-
ziek. Beneden aan de beiaardtoren kan 
het concert gevolgd worden op het grote 
scherm. Afspraak om 20 u. 
Info: http://nieuwpoortbeiaard.wix.com/.

  donderdag 4 augustus 2016

duinenwandeling: “vlinders en 
insecten”

Gezinswandeling tijdens ‘de week van 
vlinders en insecten’ in de Simliduinen. 
Gratis deelname. Vooraf inschrijven is 
niet nodig. Afspraak om 9.30 u. aan de 
Sint-Bernarduskerk. Niet toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers en kinderwa-
gens. Info en organisatie: 
kinderboerderij ‘De Lenspolder’ - 
kinderboerderij@nieuwpoort.be.

duinenwandeling ‘Simliduinen’

Op zoek naar sporen van de dieren om 
hun leefgewoontes te leren kennen. 
Afspraak om 14.30 u. aan de Sint-
Bernarduskerk. Info en organisatie: 
kinderboerderij ‘De Lenspolder’ - 
kinderboerderij@nieuwpoort.be.

  vrijdag 5 augustus 2016

optreden van The rainbows

The Rainbows is een band die iedereen 
een onvergetelijke avond wil bezorgen. 
Muziek voor elk wat wils: Brian Adams, 
Pink Floyd, ACDC, The Eagles, The Beat-
les en The Stones. Afspraak om 21 u. 
Locatie: Kompas Camping Nieuwpoort, 
Brugsesteenweg 49. 

Info: nieuwpoort@kompascamping.be - 
www.kompascamping.be.

  Zaterdag 6 augustus 2016

rommelmarkt

Meer info op p. 22.

vredesconcert

Meer info op p. 13.

Garnaalkruierdemonstratie

Demonstratie met paarden op het strand 
door garnaalkruiersvereniging "De Span-
jaardbank". Opgelet: de garnaalkruiers 
zitten in de zee van 9.15 u. tot 11 u. ter 
hoogte van de vloedlijn. Nadien worden 
de garnalen gekookt en verdeeld op de 
Zeedijk t.h.v. De Barkentijn. 

  Zondag 7 augustus 2016

80ste Nationale Hulde aan Z. M. Koning
Albert I en de Helden van de IJzer

Meer info op p. 20.

vlindermee

Infonamiddag over vlinders in spelvorm 
voor gezinnen. Afspraak van 14 u. tot 17 
u. in de Vlindertuin van kinderboerderij 
‘De Lenspolder’. Info en organisatie: Kin-
derboerderij ‘De Lenspolder’, Elf 
Juliwijk 6A - T 058 23 69 86 - 
kinderboerderij@nieuwpoort.be - 
www.nieuwpoort.be.

  Maandag 8 augustus 2016

Kids-run en recreatieve strandloop
Meer info op p. 17.

  dinsdag 9 augustus 2016

Stadswandeling ‘Straatje in straatje uit, 
le beau monde achterna’

Wandeling doorheen de vervlogen tijden 
van Nieuwpoort-Bad. Ontdek de ludieke 
anekdote achter de straatnamen en vele 
verhalen met allures van de adel. Gratis 
deelname. Toegankelijk voor rolstoelen 
en buggy’s. Geen groepen. Afspraak om 
9.30 u. op het Hendrikaplein. 
Info en organisatie: kinderboerderij ‘De 

Lenspolder’ - kinderboerderij@
nieuwpoort.be.

  woensdag 10 augustus 2016

Beiaardconcert

Door stadsbeiaardier Els Debevere. 
Thema: Was het nu 1920, 1950 of later? 
Beneden aan de beiaardtoren kan het 
concert gevolgd worden op groot scherm. 
Afspraak om 20 u. Info: 
http://nieuwpoortbeiaard.wix.com.

  donderdag 11 augustus 2016

12de Nieuwpoortse Gordel

Meer info op p. 18.

  vrijdag 12 augustus 2016

optreden Johnny Clarysse en
The Johnny’s Band

Locatie: Kompas Camping Nieuwpoort. 
Afspraak om 21 u. Info en organisatie: 
Kompas Camping Nieuwpoort, Brugse 
Steenweg 49 - www.kompascamping.be.

  Zaterdag 13 augustus 2016

Kunstmarkt

Meer info op p. 13.

  Zaterdag 13 augustus en 

  zondag 14 augustus 2016

Beiaardfestival

Beiaardfestival met concerten op de mo-
biele beiaard door Els Debevere, Jean-
Pierre Hautekiet en het koor “Gaude-
amus Igitur”. Op zaterdag op de zeedijk 
om 11 u., 15 u. en 17 u. Op zondag van 10 
u. tot 13 u. aan de St. Bernarduskerk en 
van 14 u. tot 17 u. langs de havengeul. 
Locatie: Nieuwpoort Zeedijk, St. 
Bernarduskerk en Havengeul. 
Info: http://nieuwpoortbeiaard.wix.com/.

  dinsdag 16 augustus 2016

duinenwandeling ‘Simliduinen’

Op zoek naar sporen van de dieren om 
hun leefgewoontes te leren kennen. 
Afspraak om 14.30 u. aan de Sint-
Bernarduskerk. Info en organisatie: 
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kinderboerderij ‘De Lenspolder’ - 
kinderboerderij@nieuwpoort.be.

  woensdag 17 augustus 2016

Beiaardconcert

Concert door stadsbeiaardier Els 
Debevere met thema "Mag ik deze dans 
met jou?". Dit optreden staat in teken van 
dansmuziek. Aanvang om 20 u. Beneden 
aan de beiaardtoren kan het concert 
gevolgd worden op groot scherm. 
Info: http://nieuwpoortbeiaard.wix.com/.

  woensdag 24 augustus 2016

Beiaardconcert

Beiaardconcert door Elisabeth Vithu. 
Thema: “Mengeling voor een Zomer-
nacht”. Elizabeth Vithu is beiaardier van 
de kathedraal van Perpignan. Beneden 
aan de beiaardtoren kan het concert ge-
volgd worden op groot scherm. Afspraak 
om 20 u. Info: http://nieuwpoortbeiaard.
wix.com/.

  donderdag 25 augustus 2016

Natuurwandeling ‘duin en polder’

Ontdek de schatten van de zee en bezich-
tig de mooiste duinparel van Nieuwpoort. 
Afstand: 5km. Gratis deelname. Vooraf 
inschrijven is niet nodig. Stapschoenen 
vereist. Afspraak om 9.30 u. op het 
Hendrikaplein. Info en organisatie: 
kinderboerderij ‘De Lenspolder’ - 
kinderboerderij@nieuwpoort.be.

  vrijdag 26 augustus 2016

Front(t)aal 2016

Meer info op p. 13.

  woensdag 31 augustus 2016

Beiaardconcert

Beiaardconcert door laureaten van de Bei-
aardwedstrijd Deinze 2015. Chantal, Elien, 
Jasmijn en Jasper wonnen elk in hun 
categorie de eerste prijs in de Beiaard-
wedstrijd Deinze 2015. Zij zullen enkele 
werken spelen. Beneden aan de beiaard-
toren kan het concert gevolgd worden op 
groot scherm. Afspraak om 20 u. Info: 
http://nieuwpoortbeiaard.wix.com/.

  TErUGKErENdE 
  ACTIvITEITEN

  Iedere maandag tijdens

  juli en augustus

Clown Papa Chico

Afspraak om 20 u. in de bistro van het 
vakantiecentrum Floreal Holidays. 
Niet op maandag 29 augustus. 
Info: www.florealholidays.be.

 Iedere maandag van 18 juli t.e.m.

  8 augustus 2016

workshop papieren bloemen maken

Creatieve workshop op het strand voor 
kinderen van 6 t.e.m. 12 jaar. Doorlopend 
van 14 u. tot 16 u. Locatie: sportstrand, 
Nieuwpoort-Bad. Info en organisatie: 
kinderboerderij ‘De Lenspolder’ - 
kinderboerderij@nieuwpoort.be.

  Iedere dinsdag tijdens

  juli en augustus

Karaoke

Word de ster van de avond! Afspraak 
om 21 u. in het vakantiecentrum Floreal 
Holidays. Niet op dinsdag 30 augustus. 
Info: www.florealholidays.be.

  Iedere woensdag tijdens 

  juli en augustus

op stap in de IJzermonding

Ontdek de vegetatie en de watervogels in 
het natuurreservaat ‘De IJzermonding’. 
Tweetalig: NL en FR. Gratis deelname. 
Vooraf inschrijven is niet nodig. Afspraak 
om 10 u. aan de parking van de Halve-
maanstraat. Info en organisatie: Kinder-
boerderij ‘De Lenspolder’, Elf Juliwijk 
6A - T 058 23 69 86 - kinderboerderij@
nieuwpoort.be - www.nieuwpoort.be.

Met de boer op pad

Meer info op p. 26.

Laserbattle

Beleef een superspannende battle op het 

Adventure Island. Duur: 2 uur. Telkens 
van 10 u. tot 12 u. Deelnemen kan alleen, 
met vrienden of familie. Kostprijs: € 30 
per sessie. Voor kinderen vanaf 10 jaar. 
Info en organisatie: The Outsider Coast, 
Brugsevaart 50 - T 058 23 14 04 - 
info@theoutsidercoast.be - 
www.theoutsidercoast.be.

Bingo!

Afspraak om 20.30 u. in de tearoom van 
het vakantiecentrum Floreal Holidays. 
Niet op woensdag 31 augustus, wel op 
dinsdag 30 augustus. 
Info: www.florealholidays.be.

  Iedere donderdag tijdens 

  juli en augustus 2016

Geleid bezoek aan westfront
Nieuwpoort

Ontdek het historisch stadscentrum en 
het bezoekerscentrum per gids. Afspraak 
om 10 u. aan het stadhuis, Marktplein 7. 
Info en organisatie: Toerisme Nieuwpoort, 
Marktplein 7 - T 058 22 44 22 - info@
nieuwpoort.be - www.nieuwpoort.be.

Blob

Laat je door de lucht schieten vanop een 
groot luchtkussen. Afspraak van 17 u. tot 
19 u. op het Adventure Island. Kostprijs: 
€ 5 voor 3 lanceringen. Voor kinderen 
vanaf 10 jaar. Info en organisatie: The 
Outsider Coast, Brugsevaart 50 - 
T 058 23 14 04 - info@theoutsidercoast.be 
- www.theoutsidercoast.be.

  Iedere vrijdag tijdens 

  juli en augustus

Beiaardbezoek

Bezoek aan de beiaardtoren: info over 
de geschiedenis van het instrument, be-
klimming tot bij de klokken, prachtig pa-
noramisch zicht en demo op de beiaard. 
Afspraak om 10 u. Gratis deelname. 
Vooraf reserveren bij de dienst toerisme, 
stadhuis, Marktplein 7 is verplicht. Geen 
groepen. Info: http://nieuwpoortbeiaard.
wix.com.



in Nieuwpoort

  Iedere zaterdag tijdens 

  juli en augustus 2016

Blob

Laat je door de lucht schieten vanop een 
groot luchtkussen. Afspraak van 16 u. tot 
18 u. op het Adventure Island. Kostprijs: 
€ 5 voor 3 lanceringen. Voor kinderen 
vanaf 10 jaar. Info en organisatie: The 
Outsider Coast, Brugsevaart 50 - 
T 058 23 14 04 - info@theoutsidercoast.be 
- www.theoutsidercoast.be.

dansende fonteinen

Spektakel van licht, water en muziek. 
Locatie: Fonteinenplein, Kaai. Tot 15 
augustus om 23 u. en van 15 augustus tot 
15 september 2016 om 22 u.

  Iedere zondag tijdens 

  juli en augustus

Aperitiefconcert

Aperitiefconcert met dansgelegenheid 
vanaf 11 u. in het vakantiecentrum Flo-
real Holidays. Niet op zondag 28 augus-
tus 2016. Info: www.florealholidays.be. 

Seastar Captaincruise

Bourgondisch genieten van een diner 
tijdens een boottocht tussen Nieuwpoort 
en Diksmuide. Inscheping om 11u. Pro-
gramma: afvaart naar Diksmuide, lunch: 
côte à l’os, buffet van koude groenten, 
warme sausjes en frietjes, aankomst in 
Diksmuide, vrije tijd, afvaart naar Nieuw-
poort en terug in Nieuwpoort rond 16.30 
u. Kostprijs: € 55 per persoon. Niet op 
zondag 3 juli. Info en organisatie: 
Rederij Seastar, R. Orlentpromenade, 
8620 Nieuwpoort. Info: www.seastar.be.

Travestieshow

Afspraak om 21 u. in het vakantiecen-
trum Floreal Holidays. Niet op zondag 28 
augustus. Info: www.florealholidays.be.

  ACTIvITEITEN
  vAN LANGErE dUUr

  T.e.m. 3 juli 2016 

rising Stars Tennis Tour

Meer info op p. 18.

  T.e.m. 15 september 2016

ramskapelle 1914 waar het tij keerde …

Eind oktober 1914 vond de slag bij 
Ramskapelle plaats. Dit was een belang-
rijke episode in de Eerste Wereldoorlog 
omdat de opmars van de Duitsers naar 
de Kanaalhavens een halt werd toege-
roepen en Parijs gevrijwaard werd van de 
Duitse inval. Deze slag was de aanleiding 
voor een vier jaar durende stellingenoor-
log. Foto's, film, teksten en ook voorwer-
pen en uniformen brengen dit tragische 
verhaal over Ramskapelle opnieuw tot 
leven. Locatie: Pastorie Hemmestraat, 
Ramskapelle. Info: www.nieuwpoort.be.

  T.e.m. 24 april 2017

Expo de Groote oorlog op doek. 
Frontschilders in Nieuwpoort 1916-1918.

De kunst van het herinneren kun je in 
Nieuwpoort letterlijk nemen. Het is ook 
nu een stad waar kunst prominent is, 
maar dat was al zo in 1916, zij het onder-
gronds. Toen huisde een sectie beelden-
de kunstenaars van het Belgische leger 
in een schuilkelder in Nieuwpoort. Niet 
om kanonnen van camouflagekleuren 
te voorzien, maar om de gevolgen van 
de oorlog af te beelden. Er zijn bekende 
namen bij: Bastien, Huygens, Lynen, 
Wagemans. Zij zetten het leven en de 
dood aan het front om in schilderijen en 
brachten onverwacht vitaliteit en flair 
naar en van Nieuwpoort. Tickets: € 7 = 
begrepen in ticket Westfront. Volwas-
senen: € 7. Jongeren (7-25 jaar): € 5. 
Locatie: Bezoekerscentrum Westfront 
Nieuwpoort. Info: Bezoekerscentrum 
Westfront Nieuwpoort - T 058 23 07 33 - 
westfront@nieuwpoort.be - 
www.westfrontnieuwpoort.be.

  Tot 30 april 2018

ComingworldrememberMe: 
workshop beeldhouwkunst

Herdenking WOI tijdens 2014-2018. 
Word peter of meter en maak één van 
de 600.000 beeldjes uit klei (één beeldje 
voor elke gesneuvelde ten gevolge van de 
oorlog op Belgische bodem) voor de land 
art installatie CWRM op het niemands-
land van de frontzone rond Ieper. Bij elk 
beeldje hoort een dog tag met daarop 
de naam van een maker en de naam 
van één van de slachtoffers van op de 
‘Namenlijst’ die het IFFM samenstelt. 
Kostprijs: € 5 per beeldje. Atelier: 
Bommenvrij, Schoolstraat 48, 
Nieuwpoort. Info en organisatie: 
vzw Kunst - cwrm@vzwkunst.be - 
www.comingworldrememberme.be. - 
www.gonewest.be.

  1 juli t.e.m. 31 augustus 2016

Strandbibliotheek

Meer info op p. 9.

Sportstrand

Meer info op p. 17.

  2 t.e.m. 6 juli 2016

Topsport vlaanderen Nieuwpoortweek

Meer info op p. 25.

  8 juli t.e.m. 24 augustus 2016

Nieuwpoortse gewrochten

Tentoonstelling rond de verwoesting 
van Nieuwpoort tijdens WO I. Tijdens de 
openingsuren van de bibliotheek. Loca-
tie: Openbare Bibliotheek Nieuwpoort, 
Kokstraat 18A. Info: www.nieuwpoort.be.

  11 augustus t.e.m. 

  29 augustus 2016

Expo ’Beeldhouwkunst’

Brecht Ledene stelt zijn bronzen beelden 
persoonlijk in een tentoonstelling voor. 
Hij maakt en giet eigen werk in brons, 
zowel enkel- als dubbelfiguren. Daarbij 
vertrekt hij steeds van het naakte vrou-
welijke model, om verder te zoeken op 

in Nieuwpoort



vacature

vorm, vlak, volume, ritme en beweging. 
Van 10 u. tot 12 u. en 14 u. tot 18 u.
Locatie: Stadshalle, Marktplein 5, 
Nieuwpoort. Info: info@brechtledene.be - 
www.brechtledene.be.

  22 augustus t.e.m. 26 augustus 2016

voorbereiding A-brevet zeilen 

Het A-brevet is een internationaal brevet 
voor stuurman van een zeilboot met 
maximum 20 m2 zeiloppervlakte. Tijdens 
deze voorbereidingsstage voor het 
examen wordt zowel de theorie als de 
praktijk met 4.20-boten van alle voor-
gaande zeilgraden herhaald. De laatste 

stagedag is voorbehouden voor het afleg-
gen van de A-brevetproef. Specifieke 
voorwaarden: 100 m kunnen zwemmen 
en meermansboten specialisatie. Te be-
halen graad: A-brevet zeilen. Kostprijs: 
€ 276. Info: Sport Vlaanderen Nieuw-
poort 'Havengeul' - Paul Orbanprome-
nade 8, Nieuwpoort.

Noteer ook volgende activiteiten in je 
agenda:

•	donderdag 28 juli:
 Herdenkingsplechtigheid Halifax

•	Zondag 14 augustus 2016: 
 Dag van Ramskapelle met 

vuurwerk

•	Maandag 15 augustus 2016: 
Rommelmarkt Sint-Joris met 
vuurwerk

•	dinsdag 23 augustus 2016: 
Passage van de Vierdaagse van de 
IJzer in Nieuwpoort

in Nieuwpoort

Het wordt een leuke zomer boordevol activiteiten 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

  

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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In ‘t Jaer des Heeren 1284...
Graef Van Vlaenderen, Gwijde van Dampierre, ... bouwt twee Vierboete Torren 
langs ‘d Havene van Niepoort, om de Schepen bij nachte uyt ende in vaerende 
te lichten’...
Naar Mathias Reynoudts’  ‘Kroniek van Niepoort’ omstreeks 1680

‘De Niepoorsjche Groote Vieërboete’

‘k En z’ aiwn an e stik zieën verbie voarn, met oariengk, mè 
laakn en mè wien.
En os z’ in de doenkerte uut ‘t zaigat kwaamn, toogde mie 
lucht woa da ze moestn zien!

Stoeëre joenge gastn up die sjcheepm, nuunder lieëvn smietn 
e puuptje vlak vo mien. Ze voarn noa de Noord of no ‘t Zuudn,
e zien assan stief kontent os ze mie weere zieën!

Haile zjeneroasjchn visjchers e zaivolk, 
‘k en z’ ollemoale zieën verbie voarn laans mien.
D’ aine besjchietienge achter d’ andere en ‘k preus bluuvn stoan, 
z’ en mien aatnt upgekallefoaterd zo dan ‘k weere kostn sjchiengn!

‘k En me vieër aangestookn voe Graavn e Keuniengn, mo ‘t is va 
j’n eejgn volk da j’ ‘t moet en,
de Duutsjchers kwaamn vees te dichte
en z’ en mien met dienamiet doeën spriengn!

Achter die Grootn Orlooge lieëtn ze mien in gruzlementn lign,
gin ain die me wilde weere briengn!
Niepoort en z’ erbowd met orlogsgeld, 
mo ‘t sjchonste monument e z’ oender d’èèrde gestookn zoender 
veele ziengn!

‘k Wiln weere verriezn, da ‘k de bootjes kunn weere zieën, 
gelik dan ‘k aatnt dejn biekan 700 joar langk.
‘k Gon toen ‘s nachs weere verre kloarte sjchiengn, voe 
junder, en junder voorvoaders aire en belang.

Carl Debruyne
Dec 2006

‘In ‘ t plat Niepoors’
Herinner je je ook nog die sappige uitspraken van je (over)grootouders in het Nieuwpoorts?  En zou je het ook jammer vinden, 
dat het typische Nieuwpoortse dialect voor altijd zou verdwijnen?
De ‘echte’ Niepoortenoars’ die tellen van ‘ain, twai, drieë’ zijn aan een snel tempo aan het slinken.
Wil je dat helpen bewaren, zodat komende generaties dat ‘Niepoors’ kunnen blijven spreken?  Neem dan contact op met ons 
via ‘sandhove@hotmail.com’. Bezorg ons leuke anekdotes en vertellingen over de ‘visscherieë’ en rond het ‘Niepoorsjche’ die we 
zullen hertalen in ons dialect. 
Via het dialectgenootschap 'Bachtn de Kuupe'  (www.dialectbachtendekupe.be) kom je meer te weten over ons zo rijke 
westhoektaaltje, evenementen, enz…  
‘O je wilt dat ’t Niepoors bluuft bestoan, moe je ’t deure geevn a je (klain)kinders.
O je van gedacht ziet dat ’t dialekt meugt verdwienn, moe je gin dialekt klapn.
Gin sjchrik en voe zoeveele meuglik Niepoors te klapn:  AN lèèrn de joenges wel up ’t sjchoole!   

Carl Debruyne
Marktplein 13, 8620 Nieuwpoort
sandhove@hotmail.com
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In de kIjker
residenties ‘Cristal Place I en II’, Zeedijk

en Albert 1 laan (winkelstraat), nieuwpoort

Albert 1 laan 281  I  8620 Nieuwpoort  I  T 058 23 78 79

Immo 
marITIem
nIeuwPoort

uw eigendom kopen
of verkopen?

Ga in zee met Immo Maritiem
een vaste waarde in vastgoed!

w w w. i m m o - m a r i t i e m . b e

www.hotelgemeentehuis.be
www.winecoffeelovers.be

bon Geldig tot en met 31 december 2016

Koffiehuis Hotel

Geniet van onze desserts en 
kom onze nieuwe koffie proeven!

Sint-Jorisplein 11
Sint-Joris (8620 Nieuwpoort)

Open van 14-18 uur - Gesloten op maandag en dinsdag

Deze bon is geldig voor twee personen, 
bij afgifte krijgt u uw tweede kop koffie gratis



Polderstraat 158 - 8670 Oostduinkerke - 0032 (0) 58 23 73 11 
info: www.zwemmenbijsunparks.be

Aquafun
subtropical waterfun!

Kidsworld
Indoor playground

discover also: pirate midgetgolf, funbikes, pedalo’s, 
hamburger restaurant and so much more!

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

www.olivierplatteau.be
info@olivierplatteau.be

uw (t)huis 
in nieuwpoort 

kopen of verkopen?

Metaalwerken Vanthuyne biedt U degelijke stielkennis en jaren
ervaring gecombineerd met het gebruik van moderne
technieken en een creatieve geest.

Maatwerk en duurzame oplossingen vinden, ontwikkelen en
realiseren zijn onze grootste uitdagingen.

Productie van frees- en draaiwerk, snij- en plooiwerk,
alle laswerken, zowel grote als kleine series.
Steeds grote voorraad grondstoffen in staal, RVS en aluminium.

oPeningSURen:

Ma-Don: 8u-12u & 13u-17u
Vrijdag:   8u-12u & 13u-17u

Isabelle Deconinck & Wim Vande Kerckhove

058 62 44 66
Kaai 43 - 8620 Nieuwpoort - info@immodekaai.be

www.immodekaai.be

verkoop verhuur


