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Voorwoord

Beste inwoners,

Na volop van een mooie zomer en een 
prachtige nazomer genoten te hebben, 
kijken we vol verwachting uit naar de 
knusse wintermaanden. 

Dit jaar pakken we tijdens de einde-
jaarperiode uit met een gloednieuw en 
nooit vertoond kerstspektakel op het 
stemmige Marktplein. Het winterevent 
gaat op 16 december a.s. van start en 
duurt de hele kerstvakantie. Een echt 
dennenbos met niet minder dan 700 
kerstbomen zorgt voor een winterse 
sfeer op het Marktplein. Blikvanger van 
dit bos is een elf meter hoge kunst-
boom die helemaal feestelijk verlicht wordt. Nieuw is het huis van de kerstman 
met bijhorende levende herten. Magie, romantiek en sfeer zijn de ingrediënten 
van dit uniek winterprogramma dat ongetwijfeld het mooiste winterevent van 
de kust wordt. Zo worden de bezoekers getrakteerd op een permanente licht-
show die op de historische gebouwen geprojecteerd wordt. Schaatsers zullen 
vanop de open ijspiste van het gebeuren rondom hen kunnen genieten en de 
vele sprookjesachtige taferelen en animatie zullen het jonge volkje ongetwij-
feld weten te boeien. Een authentieke carrousel zorgt voor een gezellige sfeer, 
net als de dagelijkse optredens die in de namiddag worden gegeven. De lokale 
verenigingen zullen opnieuw present zijn met hun chalets en bieden lekkere 
hapjes en drankjes aan.

Niet alleen wordt het Marktplein in een feeërieke verlichting ondergedompeld, 
maar ook de aanpalende Marktstraat krijgt nieuwe lichtgordijnen. Daarnaast 
zorgt een reuze teddybeer voor een gezellige kerstsfeer op de Kaai.

In het landelijke Ramskapelle en Sint-Joris wordt een acht meter hoge kerst-
boom een echte blikvanger tijdens de kerstvakantie.

Binnenkort kunnen we samen klinken op het nieuwe jaar. Stipt om middernacht 
zetten we 2017 in met een prachtig eindejaarsvuurwerk op het Marktplein. We 
nodigen ook iedereen uit op de Nieuwjaarsdrink. Op zondag 1 januari 2017 om 
19 u. trakteren wij u allemaal op het Marktplein met een gratis drankje en een 
lekker hapje aangeboden door Promovis.

Burgemeester Geert Vanden Broucke
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inhoud

Bevolking en 
burgerlijke stand
Er werd op het oud gedeelte van de 
begraafplaats Nieuwpoort-centrum een 
procedure voor verwaarloosde graven 
opgestart. De akte van verwaarlozing 
blijft tot 1 december 2017 aan het graf en 
aan de vijf ingangen van de begraafplaats 
geplakt. Als men het grafmonument wenst 
te herstellen, dient men vooraf contact 
op te nemen met de dienst burgelijke 
stand, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort, 
T 058 22 44 42 - burgerlijkestand@
nieuwpoort.be. Na herstelling en controle 
wordt dit bericht verwijderd door de 
gemeentediensten. Het uittreksel mag niet 
verwijderd worden zonder de toestemming 
van de bevoegde ambtenaar!

Het volledig en gedetailleerd kerstprogramma leest u verder in dit nummer. 
Het stadsbestuur pakt opnieuw uit met een kerstkransenwedstrijd en we 
hebben heel wat tips voor originele eindejaarsgeschenken voor u in petto.



milieu

Alle afvalkalenders: 
www.nieuwpoort.be.

Extra informatie: www.ivvo.be.

ophaling huisvuil november en december 2016

Zone A: nieuwpoort-Bad
• Ophaling huisvuil: buiten verlofperiodes 

twee keer in de week op maandag en 
vrijdag

• Er is huisvuilophaling in zone A op 
dinsdag 1 november (Allerheiligen), 
vrijdag 11 november (Wapenstilstand), 
zondag 25 december (Kerstmis) en 
zondag 1 januari 2017 (Nieuwjaar).

• Ophaling PMD: 7 en 21 november, 5 en 
19 december

• Ophaling papier en karton: 28 
november en 26 december

• Ophaling GFT: 14 en 28 november, 12 
en 26 december

Zone B: Simli
• Ophaling huisvuil: tweewekelijks op 

dinsdag
• Ophaling PMD: 7 en 21 november, 5 en 

19 december
• Ophaling papier en karton: 28 

november en 26 december

• Ophaling GFT: 14 en 28 november, 12 
en 26 december

Zone C: nieuwe wijken
• Ophaling huisvuil: tweewekelijks op 

dinsdag
• Ophaling PMD: 7 en 21 november, 5 en 

19 december
• Ophaling papier en karton: 28 

november en 26 december
• Ophaling GFT: 14 en 28 november, 12 

en 26 december

Zone d: Stadskern
• Ophaling huisvuil: wekelijks op 

donderdag
• Ophaling PMD: 7 en 21 november, 5 en 

19 december
• Ophaling papier en karton: 2 en 29 

november, 27 december
• Ophaling GFT: 14 en 28 november, 12 

en 26 december

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

vrijdag
• Ophaling PMD: 7 en 21 november, 5 en 

19 december
• Ophaling papier en karton: 2 en 29 

november, 27 december
• Ophaling GFT: 14 en 28 november, 12 

en 26 december

het afval mag ten vroegste de dag voor 
de ophaling aangeboden worden. Van 1 
oktober 2016 t.e.m. 31 maart 2017 vanaf 
18 u. 

opgelet! Veranderingen regeling huisvuil 2017

Zone A: De huisvuilophaling in zone A zal tijdens de verlofperiodes bijna elke dag plaatsvinden. Alleen op dinsdag en donder-
dag is er geen huisvuilophaling, ook niet wanneer dit een feestdag is.

Zone E:  Vanaf januari 2017 zal de huisvuilophaling tweewekelijks op woensdag plaatsvinden in zone E. De eerste ophaling is 
voorzien voor woensdag 11 januari 2017.

Asbest

De gebonden asbestfractie kan 
nog maar één keer per maand 
aangeboden worden, namelijk elke 
tweede woensdag van de maand 
van 13 u. tot 16 u. Dit dient aange-
vraagd te worden via een formulier 
dag aan het loket van het stads-
magazijn gegeven moet worden 
en dit maximum één week voor de 
afgesproken datum.

wie krijgt groene pluim 2016?

De stedelijke milieuraad reikt jaarlijks 
een ‘groene pluim’ uit aan een persoon, 
een bedrijf of een (natuur)vereniging die 
zich in het voorbije jaar heeft inge-
zet voor de natuur of het leefmilieu in 
Nieuwpoort. Deze groene pluim is een 
milieuverantwoord voorwerp en/of duur-
zaam geschenk.

De kandidaten voor de ‘groene pluim’ 
moeten minstens één jaar in Nieuwpoort 
wonen of lid zijn van een Nieuwpoortse 
(natuur)vereniging. Iedere inwoner van 
Nieuwpoort, bedrijf of (natuur) vereniging 
van Nieuwpoort kan een eigen kandidaat 
voordragen.

Kandidaturen worden schriftelijk inge-
diend bij het secretariaat van de milieu-
raad - Willem De Roolaan 90 - en dit ten 
laatste tegen 30 november 2016. 

Op de kandidatuur moet de volgende 
informatie te vinden zijn:
•	 opsomming van de feiten waarvoor de 

kandidaat wordt voorgedragen;
•	naam, adres en leeftijd van de kandi-

daat;
•	naam van de club of persoon die de 

voordracht doet.

Bovendien dient de kandidatuurstel-
ling degelijk gemotiveerd, gedateerd en 
ondertekend zijn.

Technische Dienst - cel milieu
Willem De Roolaan 90 - T 058 224451



milieu

Grofvuil ophaling op afroep op 14 december 2016

Op woensdag 14 december 2016 is 
er opnieuw een ophaling van grof 
huisvuil. Dit is enkel mogelijk na een 
schriftelijke aanvraag en betaling in 
het stadsmagazijn, J. Van Clichthoven - 
straat 42 - T 058 22 44 88, en dit ten 
laatste twee weken voor de ophaling. 
Aan deze ophaling is een retributie 

verbonden tot zover de duur van het 
laden van de vrachtwagen beperkt 
blijft tot 15 minuten. Deze retributie 
moet op het eerste verzoek onmid-
dellijk betaald worden aan de finan-
cieel beheerder. Onder de term ‘grof 
huisvuil’ rekenen we het huisvuil dat 
niet door de gewone wekelijkse dienst 

opgehaald wordt, nl. een versleten 
stuk huisraad, afgedankte meubelen, 
een oude matras of oude metalen. 
Hout moet apart gesorteerd worden. 
Elektrische toestellen, autobanden, 
gasflessen of giftig afval worden niet 
aanvaard.

Fairtrade op de markt

Op vrijdag 7 oktober 2016 stond de lokale trekkersgroep in het 
kader van de Week van de Fair Trade opnieuw op de vrijdagmarkt. 
Daar stelden ze een ruim aanbod aan overheerlijke fairtrade-
producten voor, zoals lekkere koffie of thee. Daarnaast konden 
voorbijgangers kans maken op 1 van 6 flessen Cabernet Sauvig-
non Merlot uit Zuid-Afrika.
Stad Nieuwpoort wil er mee voor zorgen dat producten van eer-
lijke handel en duurzame landbouw hun weg naar meer klanten 
vinden. Als inwoner kan je ook jouw steentje bijdragen door je 
als Fair Trade Fan op te geven op htttp://fairtradegemeenten.be/
become-a-fan. Daardoor krijg je ook automatisch de nieuwsbrief. 
Op deze site kan je terecht voor de komende FairTrade activitei-
ten en informatie over de deelnemende bedrijven, horeca, lokale 
telers en verenigingen.

openbare werken
Heraanleg wandelpaden Elf Juliwijk, Pemenhoek en Haringhoek

In de tweede helft van oktober worden de 
heraanlegwerken in de Elf Juliwijk, Pe-
menhoek en Haringhoek hervat. Vorige 
zomer waren deze werken immers niet 
conform met de bestekvoorwaarden en 
besloot het college van burgemeester en 
schepenen bijgevolg om de werken stop 
te zetten en de overeenkomst met de vo-
rige aannemer te verbreken. Ondertus-
sen werd een nieuwe aannemer aange-

steld om de werken verder te zetten en 
af te werken.
De landschappelijke invulling zal ook de 
nodige aandacht krijgen: er wordt meer 
groen langs de verschillende paden 
voorzien en de grasvelden worden met 
bloemrijke bermmengsels aangevuld. Zo 
krijgt het geheel een dynamischere en 
meer diverse look and feel. De wandel-
paden worden daarnaast toegankelijk 

voor iedereen gemaakt. Niveauverschil-
len en aansluitingen met de bestaande 
toestand worden zo klein mogelijk 
gehouden zodat rolstoelgebruikers en 
kinderwagens geen hinder ondervinden.
Naast de heraanleg van de paden en de 
groenaanleg wordt de openbare ver-
lichting, het zitmeubilair en de speel-
toestellen onder handen genomen en 
vernieuwd. 



veiligheid en preventie

1 dag niet

Politie Westkust en de preventiediensten van de Panne, Koksijde en nieuwpoort bundelden hun krachten in de strijd tegen inbra-
ken. de woninginbraken daalden met 44 % ten opzichte van 2015 en dat willen ze graag zou houden. 

Op 28 oktober ging de 3de nationale ac-
tiedag tegen woninginbraken ‘1dagniet’ 
door. Voor de PZ Westkust en de pre-
ventiediensten van De Panne, Koksijde 
en Nieuwpoort bleef het niet bij één 
preventiedag. Tussen 24/10 en 29/10 on-
dernamen zij heel wat acties in het kader 
van ‘1dagniet’.

Op stap met voetafdrukken 
die van een inbreker konden zijn 
Is jouw woning niet voldoende beveiligd? 
Een ladder binnen handbereik, een deur 
die open staat etc.? Dan was de kans 
groot dat de mountainbikepatrouille van 
de politie of de gemeenschapswachten 
bij jou kwamen aankloppen. Zij gingen 
namelijk op pad in de inbraakgevoelige 
wijken met preventievoetafdrukken boor-

devol tips om de kans op een inbraak te 
verkleinen. 

Preventietips in het straatbeeld 
De tekstkar van de politie prijkte boven-
dien de hele week in het straatbeeld met 
daarop verschillende preventietips om 
inbraak te voorkomen. 

Controleacties VIP 
Het VIP-team van de politie stond ook 
paraat. Zij hielden verschillende contro-
leacties langs veel gebruikte toegangs-
wegen. 

Preventiestand op 
de wekelijkse markt 
Op 28 oktober stond er een preventie-

stand op de markt in Koksijde en Nieuw-
poort. De preventiediensten en de politie 
Westkust gaven er uitleg over diefstal-
preventie aan de hand van praktische 
voorbeelden en tal van documentatiema-
teriaal. Op zaterdag 29 oktober was de 
preventiestand op de markt in De Panne 
te vinden. 

Wedstrijd ‘Geniet van je film 
als een koning, zonder een
onaangename verrassing in 
je woning!’
De wedstrijd, waarbij iedereen zelf 
slogans rond inbraakpreventie of anti-
inbraaktips mocht doorsturen naar de 
PZ Westkust, werd goed gesmaakt. De 
gelukkigen wonnen bioscooptickets voor 
cinema Koksijde.

Fietscontroles

De politie Westkust voert in het kader van de campagne ‘Fietsen is cool… met een 
veilige fiets’, vanaf 16 november fietscontroles uit op de openbare weg. 

VAcAturEs

Het stadsbestuur van Nieuwpoort gaat over tot de aanwerving van de volgende functies:

omgevingsvergunningsambtenaar (A1a-A3a) - Voltijds (38/38) - onbepaalde duur - statutair 

stadsarchivaris (c1-c3) - Halftijds (19/38) - onbepaalde duur - contractueel 

redder / zaalwachter zwembad (d1-d3) - Voltijds (38/38) - onbepaalde duur - contractueel 

Administratief assistent kassa zwembad (d1-d3) - deeltijds (25/38) - onbepaalde duur - contractueel 

Poetsvrouw (E1-E3) - Voltijds (38/38) - onbepaalde duur - contractueel

InFo En kAndIdAtuurstEllInG
De kandidaturen, vergezeld van een kopie van het vereiste diploma, een uittreksel uit het strafregister, een bewijs van de ge-
vraagde nationaliteit, een bewijs dat wordt voldaan aan de taalwetgeving (indien van toepassing) en een curriculum vitae kun-
nen tot en met 18 november 2016 per aangetekende zending (poststempel geldt als bewijs) of tegen ontvangstbewijs bezorgd 
worden op volgende adres: Stadsbestuur Nieuwpoort, t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 7, 8620 
Nieuwpoort.
MEEr InFo vindt u op jobs.nieuwpoort.be



gemeenteraad

FliTSEn uiT dE gEmEEnTERAAd

tussenkomst deelnameprijs cursus 
hoge redder/overgangscursus
De raad gaf zijn goedkeuring voor het 
verlenen van een subsidie aan kandidaat 
redders om de cursus naar hoge redder 
te volgen of om de overgangscursus te 
volgen. Daardoor kunnen strandredders 
ook in het stedelijke zwembad tewerk-
gesteld worden en kunnen er voldoende 
jobstudent-redders in de vakanties en 
weekenden tewerk gesteld worden. Het 
inschrijvingsgeld voor de cursus Hoge 
Redder bedraagt € 230 en voor de over-
gangscursus € 85. Er zal een subsidie 
van maximum € 200 gegeven worden. 
De kandidaten moeten ingeschreven zijn 
in het bevolkingsregister van Nieuw-
poort en moeten op het ogenblik van 
de aanvraag nog tewerkgesteld kunnen 
worden jobstudent-redder. Er worden 
een tiental aanvragen per jaar verwacht, 
wat neerkomt op een geraamd bedrag 
van € 2000.

oppervlaktebehandeling vissersschip 
‘surcouf n86’ - Goedkeuring
De raad keurde het voorstel goed om het 
vissersschip “Surcouf N 86” te laten rei-
nigen door een oppervlaktebehandeling 
(zandstralen en schilderen). Geraamde 
kosten: € 39.250 (incl. BTW). 

Vernieuwen van de Albert I-laan vak 
cardijnlaan - louisweg (noordzijde) - 
ontwerpdossier 
De raad heeft in de zitting dd. 11 okto-
ber 2007 de aannemingsvoorwaarden 
en gunningswijze goedgekeurd van 
de Studieovereenkomst - vernieuwen 
Albert I-laan vak Louisweg-Cardijnlaan. 
Ramingsbedrag: € 2.500.000 (BTW incl.) 
en een ereloonpercentage van 5 %. Het 
college van burgemeester en schepenen 
keurde in zitting dd. 13 september 2016 
het ontwerpdossier van n.v. Studiebu-
reau Haegebaert goed. De uit te voeren 
werken omvatten: het aanleggen van een 
DWA- en RWA-riolering, aanleggen van 
voetpaden in gebakken klinkers, aanleg-
gen van een groenzone en uitstapzone in 
grastegels, aanleggen van een dubbel-
richtingsfietspad in asfalt, aanleggen 
van de rijweg en parkeerstrook in asfalt. 
Geraamde kosten: € 4.055.851,52 (BTW 
incl.) waarvan € 894.891,65 (BTW incl.) 
ten laste van de stad en € 909.452,84 
(BTW incl.) te prefinancieren door de 
stad. De opdracht wordt gegund bij open 
aanbesteding. 

Hervaststelling retributiereglement 
activiteiten op de kinderboerderij
De raad keurde in zitting dd. 29 decem-
ber 2008 de tarieven goed voor groeps-
bezoeken aan de kinderboerderij, alsook 
voor recreanten tijdens de schoolvakan-
ties. De raad gaf zijn goedkeuring om de 

tarieven te verhogen maar toch demo-
cratisch te houden. De voorgestelde 
tarieven zijn vergelijkbaar die van de 
stedelijke kinderboerderij te Brugge.

Personeel - overeenkomst voltijdse 
intergemeentelijke informatieveilig-
heidsconsulent (A11-A2A)
De gemeente Koksijde wenst over te 
gaan tot de aanwerving van een voltijdse 
intergemeentelijke informatieveilig-
heidsconsulent (A1a-A2a), in samen-
werking met de gemeente De Panne, 
stad Nieuwpoort, politiezone Spoorkin 
en politiezone Westkust. De gemeente 
Koksijde zou de betrokkene betalen en 
deze zal de kosten naar de deelnemende 
besturen en politiezones doorrekenen. 
De betrokkene zou voor 6 uur per week 
gehuisvest worden in Nieuwpoort en dit 
zowel voor het stadsbestuur als voor het 
OCMW. De raad gaf zijn goedkeuring voor 
de voorgelegde overeenkomst voor deze 
gezamenlijke aanstelling van een voltijds 
informatieveiligheidsconsulent.

Aankoop 5 citydogsystemen in ral 9010 
en 5 citydogsystemen in ral 1013 in de 
strijd tegen hondenpoep
De raad gaf zijn goedkeuring voor de 
aankoop van 5 citydogsystemen in RAL 
9010 en 5 in RAL 1013 aangezien de 
stock volledig is uitgeput. Geraamde 
kosten: € 16.500 (incl. btw).

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
Albert I Laan - Jozef Cardijnlaan - Victorlaan

Overeenkomstig met de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, in het bijzonder 
artikel 2.2.14 §2, maakt het college van 
burgemeester en schepenen bekend 
dat het ontwerp ‘Gemeentelijk Ruim-
telijk Uitvoeringsplan Albert I Laan 
- Jozef Cardijnlaan- Victorlaan’, dat 
voorlopig vastgesteld werd door de ge-
meenteraad in zitting van 29 september 
2016, ter inzage ligt vanaf 24 oktober 
2016 tot en met 22 december 2016 op 
het stadhuis Nieuwpoort,

dienst stedenbouw, Willem De Roolaan 
90, 8620 Nieuwpoort. Het dossier is ook 
te raadplegen op de website van de stad 
Nieuwpoort: 
www.nieuwpoort.be/Wonen/Bouwen> 
verbouwen en verhuizen > Gemeentelij-
ke RUP’s>Openbaar onderzoek GRUP’s.

Als u bij dit plan adviezen, bezwaren of 
opmerkingen wil formuleren, dan moet 
u die per aangetekende brief verzenden 
aan de voorzitter van de Gemeentelijke 

Commissie voor Ruimtelijke Ordening, 
p/a dienst stedenbouw, Willem De 
Roolaan 90, 8620 Nieuwpoort, uiterlijk 
op 22 december 2016.

U kan dit ook afgeven tegen ontvangst-
bewijs uiterlijk op 22 december 2016 
op het stadhuis, dienst secretariaat, 
Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort en dit 
tijdens de kantooruren.



sociale zaken

huis van het kind - oonie

Infopunt Welzijn - Sociaal Huis 
Astridlaan 103 - T 058 22 38 75
Maandag: 8.30 u. - 11.45 u. en 13.30 
u. - 17 u.
Dinsdag t.e.m. vrijdag: 8.30 u. - 
11.45 u.

wilsverklaringen levenseinde

meer en meer mensen zetten hun wensen rond het levenseinde op papier. Vaak is de aanleiding dat er iemand in hun nabijheid 
gestorven is op een wijze die ze zelf zeker niet willen. Anderen willen hun naasten dan weer niet belasten met het nemen van 
moeilijke beslissingen.

Er bestaan in België vijf wilsverklaringen 
die je vooraf kan opstellen: 

1. negatieve wilsverklaring
2. wilsverklaring euthanasie
3. verklaring voor orgaandonatie
4. wilsbeschikking teraardebestelling
5. lichaamsschenking aan de wetenschap

Via deze documenten kunnen artsen en 
zorgverleners later met jouw wensen re-
kening houden indien je jezelf niet langer 
kan uitdrukken.
De juiste formulieren kan je vinden op 
de website www.leif.be of verkrijgen 
bij de dienst Bevolking en het Infopunt 
Welzijn in het Sociaal Huis. De papieren 
worden liefst in samenspraak met een 

deskundige zorgverlener (bv. de huisarts) 
ingevuld. Hierdoor kan deze persoon be-
ter begrijpen wat je later nog wel of niet 
meer wil ondergaan. Uiteraard kunnen 
deze wilsverklaringen achteraf altijd nog 
aangepast of zelfs ingetrokken worden.
De wilsverklaringen omtrent euthana-
sie, teraardebestelling en orgaando-
natie kunnen bij de dienst Bevolking 
geregistreerd worden. Dit is echter niet 
verplicht: de documenten zijn op zichzelf 
rechtsgeldig, maar het is een bijko-
mende (en kosteloze) manier om deze 
bekend te maken. Alle wilsverklaringen 
blijven onbeperkt geldig, behalve de wils-
verklaring euthanasie, die om de vijf jaar 
moet hernieuwd worden.

Wil je meer uitleg rond deze materie? 
Neem dan zeker eens een kijkje op de 
website www.leif.be of kom gerust langs 
in het Sociaal Huis.

week van de Pleegzorg
11 - 20 november 2016

Wist je dat er vandaag meer dan 4.000 pleeggezinnen in Vlaanderen zijn? ook in jouw buurt zijn er kinderen en 
jongeren die het moeilijk hebben, vaak omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen. 
Pleeggezinnen geven hen in zo’n situatie een nieuwe thuis.

Pleegzorg bestaat in veel verschillende vormen. Zo kunnen 
sommige kinderen heel lang in een pleeggezin wonen, maar 
in sommige situaties gaat het slechts om enkele weken, één 
weekend per maand of enkel in een crisissituatie. Er wordt 
altijd gezocht naar de vorm van pleegzorg die het beste past.

Denk je zelf al een tijdje na om een pleegkind op te vangen in 
jouw gezin? Of wil je weten wat een pleeggezin kan betekenen 

voor een pleegkind? Vraag dan zeker naar het infopakket, dat 
een brochure vol nuttige informatie, boeiende verhalen en 
interessante weetjes over pleegzorg bevat. Je kunt ook terecht 
op een informatieavond in jouw buurt. 

Voor meer info: www.pleegzorg.be of bel naar het nummer 
0800-30181.

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

Op dinsdag 27 september 2016 organi-
seerde het stadbestuur van Nieuwpoort 
opnieuw een gezonde personeelsna-
middag. Nieuwpoort heeft het charter 
‘Gezonde Gemeente’ getekend en staat 
bijgevolg achter een beleid waarbij ge-
zondheid centraal staat. Op deze dag kon 
het personeel van stad Nieuwpoort zich 
uitleven in allerhande activiteiten: van 
rustgevende yoga tot actieve highland 
games. Verder werden zij aangespoord 

om zich zoveel mogelijk 
te verplaatsen met de 
fiets of om te carpoolen.

Huisartsen wachtpost 
IJzerstreek 
en westkust

Bel naar het centraal wachtnum-
mer 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 gemeen-
te. Tijdens het weekend en op feestda-
gen 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 kunt u voor noodgevallen 
een tandarts van wacht bereiken op het 
centraal nummer 0903/39969 (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.

MEdIscHE wAcHtdIEnstEn

naaitijdschriften

Winter… tijd voor handwerk.
Wie graag zelf kledij voor zichzelf of voor 
de (klein)kinderen ontwerpt, is bij de bi-
bliotheek aan het juiste adres. Ze hebben 
hun tijdschriftenbestand aangevuld met 
nieuwe titels. Je vindt nu Knip Mode, 
Ottobrekidsandwoman en La maison 
Victor (over handwerk) in hun rekken.
In deze werken zal je inspiratie vinden 
om creatief bezig te zijn. De nieuw-
ste editie van het tijdschrift kan in de 
bibliotheek gelezen worden. De oudere 
nummers kan je net zoals de andere 
tijdschriften voor 3 weken ontlenen.

BIBlIotHEEk

sluiting van 
bibliotheek tijdens 
de eindejaarsperiode

Lectuur nodig voor tijdens de 
vakantie? Op zaterdag 24 december 
2016 is de bibliotheek open van 9 
tot 12 u. Van maandag 26 december 
2016 t.e.m. maandag 2 januari 2017 
is de bibliotheek gesloten. Vanaf 
dinsdag 3 januari staan we opnieuw 
voor je klaar!
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nieuwpoortse 
Gewrochten: 
Beeldende kunst in 
de nieuwpoortse 
straten

Wist je dat er in de Nieuwpoortse 
straten ruim 90 beelden te zien 
zijn? Meestal wandelen we langs 
dit culturele erfgoed zonder er 
echt aandacht aan te besteden. De 
tentoonstelling gaat dieper in op een 
twintigtal van deze kunstwerken. 
Hoe heet dit kunstwerk? Wie was 
de kunstenaar? En waarom werd 
het net daar geplaatst? De expositie 
probeert je wat meer te vertel-
len over de beeldende kunst in de 
Nieuwpoortse straten.
De tentoonstelling loopt van 11 
november t.e.m. 14 december 2016 
en is gratis te bezichtigen tijdens de 
openingsuren van de bibliotheek.

sluiting van 
bibliotheek wegens 
upgrade

Van vrijdag 11 t.e.m. zondag 13 
november 2016 zorgt de provincie 
West-Vlaanderen voor een upgrade 
van het bibliotheeksysteem. Het 
systeem zal gedurende deze periode 
niet toegankelijk zijn en daardoor 
zal de bibliotheek op zaterdag 12 
november 2016 gesloten zijn. Op 
maandag 14 november 2016 is de 
bibliotheek open. Op dinsdag 15 
november, de Dag van de Dynastie, 
is de bibliotheek traditiegetrouw 
gesloten.

cultuur

kinderfilmnamiddag in de vakantie

Onze jongste bezoekers kunnen elke 
woensdagnamiddag tijdens de school-
vakanties genieten van een film die we 
speciaal voor hen gekozen hebben! Een 
ticket kost € 3 of € 1,50 met de jeugd-
voordeelpas.

opgelet! dit seizoen begint de film om 
14.30 u. in plaats van om 14 u.

WOENSDAG 2 NOVEMBER 2016
Centrum Ysara
ZooTRoPoliS
Zootropolis is een stad als geen ander, 
een moderne wereld die bewoond wordt 
door een mengelmoes van dieren uit 
verschillende omgevingen. Het maakt 
niet uit wie of wat je bent, van de grootste 
olifant tot de kleinste spitsmuis.

WOENSDAG 28 DECEMBER 2016
City
Finding doRY
Dory woont samen met Nemo en Marlin 
in het rif en op een dag herinnert Dory 
zich dat zij een familie heeft die mis-
schien wel op zoek naar haar is.

WOENSDAG 4 JANUARI 2017
Centrum Ysara 
iCE AgE 5: ColliSion CouRSE
Tijdens Scrat’s epische achtervolging van 
het ongrijpbare eikeltje, belandt hij in de 
ruimte en veroorzaakt hij een kosmische 
kettingreactie, die de wereld volledig 
dreigt te veranderen. Daardoor moe-
ten Sid, Manny, Diego en de rest van de 
kudde hun huis verlaten en beginnen ze 
aan een reis vol humor en avontuur.

Expo ArteAlegria

Samen werken, samen creëren, samen 
KERAMIEK…
De Expo ‘Arte Alegria’ is gevuld met 
werken van twee bezige bijen: Annie 
Buysse en Leen Tack. Je kan er terecht 
voor de verwondering of voor een ori-
gineel, handgemaakt geschenk.

Locatie: Stadshalle - Zaal Geeraert, 
Marktplein Nieuwpoort
Periode: Zaterdag 19 t.e.m. zondag 27 
november 2016
Openingsuren: dagelijks van 10 u. tot 17 
u.
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Hij komt, hij komt… naar nieuwpoort!
Zaterdag 3 december 2016
14.30 u. - Centrum Ysara

Sinterklaas komt naar Nieuwpoort en 
in Centrum Ysara doen we ons uiterste 
best om hem zo goed mogelijk te ont-
vangen… met een feestje! We krijgen de 
hulp van twee Pieten die met heel wat 
circusgeweld, slapstick en zottigheden 
helpen om alles klaar te krijgen.
De Compagnie Hoetchacha brengt 
een spannende en hartverwarmende 
voorstelling die de kinderen op gepaste 
wijze op de komst van Sinterklaas 
voorbereidt. De voorstelling ‘De Troon’ 
wordt in samenwerking met jeugd-
dienst Nieuwpoort georganiseerd en is 
geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.

Bezoek van de Sint

Na de voorstelling komt Sinterklaas 
met wat lekkers op bezoek voor al wie 
naar de voorstelling komt kijken... en 
braaf geweest is! Voor kinderen vanaf 
3 jaar.

locatie: Centrum Ysara, Dienstweg 
Havengeul 14, Nieuwpoort-Bad

tickets: VVK € 6 - ADD € 8,50

korting: VVK € 3 - ADD € 4,25 met 
jeugdvoordeelpas | VVK € 4 - ADD € 
6,50 voor -26j en 60+ 

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

reveil - dag van de vergeten verhalen 
Dinsdag 1 november 2016 - van 17u tot 19u - Stedelijke 
begraafplaats

Op Allerheiligen en Allerzielen trekken 
de mensen massaal naar de begraaf-
plaatsen om hun overleden dierbaren 
te herdenken. Velen voelen de behoef-
te om iets meer te doen dan het tradi-
tionele neerleggen van een chrysant. 
‘Reveil’ biedt je een ander alternatief 
aan. Kom op Allerheiligen naar de 
stedelijke begraafplaats langs de 
Brugsesteenweg. Daar herdenken we 
de overledenen en dit via de intieme 
muziek van Wanthanee en de mooie 
levensverhalen die verteller Hans 
Depelchin zal vertellen. Ga daarna ook 
zelf op tocht op de begraafplaats en 
kom meer te weten over enkele stads-
genoten die er begraven liggen.

Breng kleur en licht 
tot bij de overledenen
Niet alle graven op het kerkhof zijn 
versierd met bloemen. Wij willen alle 
inwoners van Nieuwpoort daarom 
massaal oproepen om voor kleur en 
licht in alle mogelijke vormen (lan-
taarns, theelichtjes, bloemen etc.) te 
zorgen. Zo worden de overledenen 
zeker niet vergeten.

Een kerkhofbezoek wekt bovendien 
veel herinneringen op. Misschien denk 
jij aan een bijzonder iemand? Deel 
jouw herinneringen via reveilvlaan-
deren@gmail.com en misschien komt 
jouw verhaal wel op de blog.

Vrijwilligers 
motiveren en 
rekruteren

De projectvereniging Achthoek 
organiseert met VormingPlus en het 
Provinciaal Steunpunt Vrijwilligers 
op woensdag 7 december 2016 van 
19.30 u. tot 22 u. een infoavond over 
het rekruteren en motiveren van 
vrijwilligers in De Panne.

Wat kan je ondernemen om je wer-
king aantrekkelijker te maken? In 
deze workshop maak je kennis met 
een methode die reeds succesvol 
door verschillende verenigingen is 
toegepast. De workshop bevat tal 
van bruikbare tips die direct toepas-
baar zijn in je lokale werking. Schrijf 
je zeker in want de infoavond kan er-
voor zorgen dat jouw aantal vrijwil-
ligers in vijf jaar tijd verdubbelt. 

Locatie: De Korre, Koninklijke Baan 
7, 8660 De Panne
Kostprijs: € 6 / € 3 voor inwoners 
Nieuwpoort en Achthoekgemeenten
Inschrijven kan op www.vorming-
plusow.beof via T 058 31 14 94
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week van de smaak - smaken van toen
Zaterdag 12 en zondag 13 november 2016 - 10 u. en 14 u.

De inval van Duitsland op 4 augustus 
1914 was het beginpunt van een let-
terlijke en figuurlijke vier magere jaren 
voor de Belgische bevolking. Na amper 
enkele maanden was de voedselsituatie 
immers dramatisch. Er heerste honger 
aan de Noordzee! De bevolking pro-
beerde echter op creatieve wijze met de 
tekorten om te gaan… Onze gids vertelt 
je er graag meer over tijdens een be-
geleid bezoek aan een pop-up tentoon-
stelling in Westfront Nieuwpoort. 

Kookworkshop
Tijdens de kookworkshop, na het bege-
leid bezoek, leer je zelf ‘lapkoes’ maken 
én proeven. Je ticket voor Westfront 
blijft bovendien een hele dag geldig.

Locatie: Bezoekerscentrum Westfront, 
Kustweg 2 Nieuwpoort
Tickets: € 10 (gidsbeurt, kookwork-
shop, proevertje en toegang Westfront 
inbegrepen)
Inschrijven kan bij Westfront, Dienst 
Cultuur, Dienst Toerisme of online via 

westfrontnieuwpoort.be en dit voor 7 
november 2016. De activiteit gaat door 
vanaf 5 inschrijvingen.

oproep koorleden
I have a talent, a wonderful thing, cause everyone listens when I start to sing…
I want to sing it out to everybody… What a joy, what a life, what a chance![ABBA]

Tijdens de Week van de Ama-
teurkunsten van 2016 werd onder 
leiding van stadsbeiaardier Els 
Debevere het gelegenheidskoor 
‘MATCH’ opgericht. Een groep 
enthousiaste zangers en zangeres-
sen zonder ervaring groeide uit tot 
een echt koor dat hedendaagse 
liedjes op een amusante manier 
tijdens een slotshow in Centrum 
Ysara wist te brengen. Daarna werd 
beslist om het koor verder te laten 
bestaan. Ondertussen kon je het 

koor al opmerken tijdens ‘Picknick in het 
Park’ of kon je liedjes als ‘t Smidje’ en 
‘Oh Happy Day’ op de Zeedijk en op het 
Marktplein horen.

Dit leuke koor wil graag verder blijven 
bestaan en zijn daarom op zoek naar 
nieuwe koorleden! Zing je graag en heb 
je zin om deel van deze zingende bende 
uit te maken?
Neem dan contact op met dienst Cultuur, 
Valkestraat 18 - T 058 79 50 00 - 
cultuur@nieuwpoort.be

Afscheid van onze stadsdichter
Toon Hillewaere is na een korte ziekte 
overleden op 9 oktober ll. De 74-jarige 
Toon Hillewaere werd in 2013 de al-
lereerste stadsdichter van Nieuwpoort. 
Het stadsbestuur besliste onlangs om 
hem deze taak te laten behouden tot 
2018.

Toon Hillewaere was beroepshalve 
leraar Frans aan het Sint-Bernardus-
college in Nieuwpoort en talencoördi-
nator aan het Vormingsinstituut voor 
KMO in Veurne.

Verder was hij gefascineerd door 
Jacques Brel, Edith Piaf, Georges 
Brassens, Paul Snoek en Herman 
Deconinck en gaf hij regelmatig voor-
drachten over hen.

Daarnaast schreef hij veel gedichten 
die zowel in Vlaanderen als in Neder-
land uitgegeven werden. In 2014 pakte 
hij uit met ‘En toen werd het oorlog’, 
een muzikaal-poëtisch programma 
over de Eerste Wereldoorlog.

In 2001 ontving hij de Cultuurprijs van 
de stad Nieuwpoort. Hij was tevens 
peter van het Centrum Ysara.
Toon Hillewaere was gehuwd met Nini 
Biermans en vader van Karen, Marjan 
en Katrijn. De begrafenisplechtigheid 
greep plaats in de Onze-Lieve-Vrouwe-
kerk op zaterdag 15 oktober ll.

Toon Hillewaere was een boeiende 
persoonlijkheid met een uitgesproken 
mening. Zijn overlijden betekent on-

getwijfeld een groot cultureel verlies 
voor Nieuwpoort. 
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10 jaar centrum Ysara

Centrum Ysara vierde dit jaar haar tiende seizoen en dat moest gevierd worden. Sinds de 
start van het eerste cultuurseizoen in Centrum Ysara werd het publiek maar liefst op 117 
verschillende voorstellingen getrakteerd. Nationale en internationale sterren en artiesten 
van allerhande genres passeerden de revue. Ook dit najaar staat er weer een gevarieerd 
aanbod van theater, muziek en humor op het programma.
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Jeugddienst Nieuwpoort
Dudenhofenlaan 2B
T 058 23 91 26
E jeugd@nieuwpoort.be
www.jeugddienstnieuwpoort.be

JEuGd

uitleendienst jeugddienst

De uitleendienst staat ter beschikking van alle erkende jeugd-, sport- en sociaal-culturele ver-
enigingen, scholen, adviesraden en stadsdiensten van Nieuwpoort voor allerhande activiteiten. Zij 
lenen gratis materiaal uit in 7 categorieën: geluid, licht en effect, beeld, communicatie en veiligheid, 
verlengkabels, sport en spel en kampmateriaal. Er moet wel altijd een waarborg betaald worden en 
een uitleenformulier ondertekend worden bij afhaling. Een overzicht van de beschikbare materialen 
kan je terugvinden op de website van de jeugddienst onder de rubriek uitleendienst.

taxicheques

Stad Nieuwpoort lanceert dit jaar een 
nieuwe reeks taxicheques samen met 
Koksijde, De Panne en Veurne voor jon-
geren tussen 16 en 25 jaar. Deze che-
ques kunnen gebruikt worden tijdens 
weekends, vakanties en op feestdagen 

tussen 20 u. en 7 u. De cheques worden 
per 6 aangekocht en zijn samen € 30 
waard. De jongere kan de pakketjes in 
de jeugddienst aankopen voor € 5 of 
kan € 5 op volgend rekeningnummer 
overschrijven: BE14 0910 1907 5683. 

Daarna ontvangen de jongere de che-
ques per post. 
Met de cheques kan betaald worden bij 
de deelnemende taxibedrijven vermeld 
op de cheques. Elke jongere kan 1 pak-
ketje aankopen.

speelpleinwerking 

Tijdens de kerstvakantie vliegen we 
er opnieuw in! Onze gebrevetteerde 
animatoren zorgen voor een uitgebreid 
spelprogramma: knutselen, kampen 
bouwen, strandspelletjes, waterspelle-
tjes, themaspelen etc. Kortom, alles wat 
kinderen leuk vinden! 

Kinderen tussen 3 en 12 jaar zijn welkom 
op speelplein Barsjok van 9 u. tot 17 u. Er 
is opvang voorzien van 7.30 u. tot 9 u. en 
van 16.30 u. tot 17.30 u.

Alle kinderen krijgen een warme maaltijd 

(soep, hoofdgerecht en dessert) en een 
vieruurtje aangeboden voor de prijs van 
€ 6 (gedomicilieerd in Nieuwpoort) of € 8 
(niet-gedomicilieerd in Nieuwpoort).

De kinderen kunnen ook een halve dag 
aan de speelpleinwerking deelnemen 
en dit telkens van 9 u. tot 12 u. of van 13 
u. tot 16.30 u. Opvang is dan ook moge-
lijk. Er wordt wel geen warme maaltijd 
voorzien. De prijs bedraagt € 3 (gedo-
micilieerd in Nieuwpoort) en € 4 (niet-
gedomicilieerd in Nieuwpoort).
Aarzel niet om jouw spruit in te schrij-

ven! Vanaf maandag 19 december 2016 
is een online inschrijving mogelijk via 
volgende link: http://nieuwpoort.grabbis.
be!

Het consultatiebureau van kind en Gezin is verhuisd!

Sinds midden oktober heeft het consultatiebureau van Kind en Gezin een nieuwe stek. Jonge ouders kunnen terecht op de 
tweede verdieping in het Sociaal Huis, Astridlaan 103. Voor afspraken en/of info, kan je elke werkdag bellen tussen 8 u. en 20 
u. naar de Kind en Gezin-lijn - t 078 150 100. Interessante tips en nieuws van het regioteam kan je ook op de Facebookpagina 
van Kind en Gezin Diksmuide vinden.



vrije tijd

sPort En rEcrEAtIE

sportpark: voetbalkalender 
november - december 2016

Zaterdag 05/11: Astra - Davo Gold (13.30 u.)
 Trianon - Schiptje (15.15 u.)
Zondag 06/11: F.C. Ramskapelle - Vandaele (9.30 u.) 
Zaterdag 12/11: Trianon - Vosk (14.30 u.)
Zondag 13/11: F.C. Ramskapelle - Rozeveld A (9.30 u.) 
Zaterdag 19/11: Trianon - Rialto (13.30 u.)
 Davo Gold - FC Marvan (15.15 u.)
Zaterdag 26/11: Schiptje - Vosk (13.30 u.)
 Davo Gold - Sportacus (15.15 u.)
Zondag 27/11: F.C. Ramskapelle - Weireldploegsje (9.30 u.) 
Zaterdag 03/12: Davo Gold - Klokuus (13.30 u.)
 Trianon - Sportacus (15.15 u.)
Zaterdag 10/12: Schiptje - FC Marvan (13.30 u.)
 Astra - Trianon (15.15 u.)
Zondag 11/12: F.C. Ramskapelle - De Hoek (9.30 u.) 
Zaterdag 17/12: Davo Gold - Schiptje (13.30 u.)
 Astra - Klokuus (15.15 u.)
Zaterdag 07/01: Davo Gold - Rialto (13.30 u.)
 Trianon - FC Marvan (15.15 u.)
Zondag 08/01: F.C. Ramskapelle - Sportiva (9.30 u.) 

sportzaal: tafeltenniskalender 
november - december 2016

Zaterdag 05/11:  Nieuwpoort C - Lauwe E (19 u.)
 Nieuwpoort D - Oostkamp D (19 u.) 
 Nieuwpoort E - Roeselare E (19 u.)
 Nieuwpoort F - Zandvoorde P (16 u.)
Woensdag 09/11: Veteranen A - Eernegem A (20 u.) 
Zaterdag 12/11:  Nieuwpoort A - Menen C (19 u.) 
 Nieuwpoort B - Jabbeke B (19 u.)
 Nieuwpoort C - Meulebeke E (19 u.) 
 Nieuwpoort E - Bredene B (19 u.)
Zaterdag 26/11: Nieuwpoort F - Koekelare D (16 u.)
Zaterdag 03/12:  Nieuwpoort A - Koekelare B (19 u.) 
 Nieuwpoort B - Atanis D (19 u.)
 Nieuwpoort C - Oostende D (19 u.) 
 Nieuwpoort D - Oostende G (19 u.)
 Nieuwpoort F - Brugge F (16 u.)
Woensdag 07/12: Veteranen A - Brugge A (20 u.)

1stE lEErJAAr
Meisjes Jongens
1. Claeys Ditte (P) 1. De Bruyne Mason (DV)
2. Van Betsbrugge Sara (P) 2. Mukantoili Ivan (SM)
3. Markey Wieze (SM) 3. Blondeel Leandro (P)

2dE lEErJAAr
Meisjes Jongens
1. Ghysel Onie (SM) 1. Hennebert Milan (SM)
2. Tanghe Taylor (SM) 2. Demunck Cedric (SM)
3. Coussement Lise (SM) 3. Meesschaert Kaylen (SM)

3dE lEErJAAr
Meisjes Jongens
1. Louwagie Lucia (P) 1. De Bruyne Damiën (DV)
2. Vandaele Marie-Lou (SM) 2. Paun Eduard (SM)
3. Markey Juta (SM) 3. Neudt Yoran (SM)

Veldloop 2016
Ook dit jaar organiseerde de stedelijke 
sportdienst i.s.m. de M.A.C.W en vele 
vrijwilligers voor de 20ste keer de Veld-
loop voor het lager onderwijsvan Nieuw-
poort. Dit jaar namen er maar liefst 505 
leerlingen aan deel. Ook dit jaar werden 
er weer heel wat prijzen uitgereikt. De 
Vierboete (DV) wist 8 medailles te be-
machtigen, De Pagaaier (P) 6 medailles 
en de Vrije Basisschool Stella Maris (SM) 

ging aan de haal 
met 22 medailles.

Elke deelnemende 
leerling kreeg 
bovendien een ver-
rassingszak van de 
stedelijke sportdienst met daarin een 
kleine medaille, een brevet, een drankje, 
een bon, info i.v.m. de plaatselijke atle-

tiekclub en een geschenkje.
De eerste 3 winnaars per reeks kregen 
een extra medaille en extra geschenk.

4dE lEErJAAr
Meisjes Jongens
1. Provost Sterre (SM) 1. Van Colen Floris (SM)
2. Trybou Linde (DV) 2. Lybeer Isaac (P)
3. Goedtgheluck Morgane (DV) 3. Doltmourziev Halid (SM)

5dE lEErJAAr
Meisjes Jongens
1. Van Crugten Louise (SM) 1. Vandevelde Matisse (SM)
2. Demeester Lore (SM) 2. Goetry Siebe (SM)
3. Plaetevoet Maya (P) 3. Trybou Tristan (DV)

6dE lEErJAAr
Meisjes Jongens
1. Soutaer Ymke (DV) 1. Ramakers Sverre (DV)
2. Lagrange Jasna (SM) 2. Tanghe Bruce (SM)
3. Persyn Jade (SM) 3. Jaël Schatteman (DV)



vrije tijd

Quiz van de sportdienst 2016

Op vrijdag 25 november 2016 richten 
we de 23ste editie van de Quiz van de 
Sportdienst in. De voorgaande edities 
waren erg succesvol en dit jaar mogen 
we opnieuw een fantastische quiz ver-
wachten. Deze quiz is een organisatie 
van de sportdienst i.s.m. de stedelijke 
sportraad. 
De quiz vindt plaats in de feestzaal 
Iseland in de vismijn en de deuren gaan 
open vanaf 19 u. Iedere groep wordt er 
stipt om 20 u. verwacht.
Het is belangrijk om te weten dat deze 
quiz niet alleen voor sportfanaten be-
doeld is. Het is namelijk een algemene 
quiz met een negental verschillende en 
uiteenlopende onderwerpen.
Nieuwpoortse sport- en sociaal-cultu-
rele verenigingen kunnen gratis deel-

nemen. Verder bestaat elk team uit drie 
deelnemers en worden er maximum 
60 ploegen toegelaten. Gelet op het 
succes van de voorbije jaren, is vroeg 
inschrijven de boodschap! Alle in-
schrijvingsformulieren dienen uiterlijk 
op 18 november 2016 bij de stedelijke 
sportdienst, Dudenhofenlaan 2b -  

T 058 23 75 40 - F 058 23 98 40 binnen-
gebracht te worden. Daar zijn er ook 
inschrijvingsformulieren te verkrijgen.
Met deze quiz vallen heel wat prijzen 
te winnen: geldprijzen voor de eerste 
vijf ploegen van € 15 tot € 150 en een 
publieksprijs van € 30.

kandidaten 
sportlaureaten 2016
Op initiatief van de stedelijke sportraad 
worden jaarlijks drie trofeeën uitgereikt:
1. Trofee Sportprestatie: aan een club of 

aan een man of vrouw die een uitzon-
derlijke sportprestatie heeft geleverd.

2. Trofee Jongerensportprestatie: aan 
een jongere (-16) die een uitzonder-
lijke sportprestatie heeft geleverd.

3. Trofee Sportverdienste: aan een per-
soon aangesloten bij een club, groep 
of club die een uitzonderlijke prestatie 
gerealiseerd heeft. Een persoon kan 
deze trofee maar 1x winnen.

De kandidaten moeten minstens één 
jaar in Nieuwpoort wonen of lid zijn van 
een Nieuwpoortse club die bij de sport-
raad aangesloten is. Iedere inwoner van 
Nieuwpoort kan kandidaten voordagen. 
Deze kandidaturen worden schriftelijk bij 
het dagelijks bestuur van de sportraad in-
gediend - stedelijk sportpark ‘De Lenspol-
der’ - Dudenhofenlaan 2B - en dit tegen 
15 december 2016. De kandidaten dienen 
degelijk gemotiveerd en gedateerd te zijn.
Op de kandidaturen dienen de volgende 
gegevens vermeld worden:
•	 een opsomming van de geleverde 

prestaties of inzet van het voorbije jaar 
of voorbije jaren;

•	naam, adres en leeftijd van de kandidaat;
•	naam van de club of de persoon die de 

voordracht doet.
We maken de sportlaureaten bekend in 
februari 2017. 

sport na school
Ben jij zo’n sportieveling uit het secundair onderwijs die graag allerlei sporten 
doet? dan is de SnS-pas op jouw lijf geschreven! met deze pas kies je immers zelf 
wat, waar, wanneer en hoeveel je wil sporten.

Vooraf inschrijven is niet nodig! Je 
kijkt op het uurrooster wat er die dag 
te doen is en gaat er op af. Je hebt 
keuze uit een indrukwekkend aanbod 
van toffe activiteiten zoals hip-hop, 
badminton, aerobic, fitness, spinning, 
tennis, muurklimmen, squash etc.
Alle activiteiten gaan door in verschil-
lende sportaccommodaties of scholen 
in de buurt. Ze sluiten doorgaans aan 
op de schooluren zodat je niet veel tijd 
verspeelt.

De meeste regio's werken met twee 
semesters: nl. van oktober tot ja-
nuari en van februari tot mei. Voor 
één semester betaal je € 30 en voor 
twee semesters betaal je slechts € 
45. Bovendien kan je een deel van je 
inschrijvingsgeld via je ziekteverzeke-
ring terugkrijgen. Vraag daarom bij je 
mutualiteit de nodige blanco-formulie-
ren aan.
Kijk voor meer info op 
www.sportnaschool.be!

sportkaarten te koop!

Er zijn nog steeds sportkaarten te koop 
waarmee je van tal van sportmogelijk-
heden op verschillende tijdstippen kan 
proeven. Hoewel de meeste lessen-
reeksen al begonnen zijn, is het nog 
altijd mogelijk om in te springen en 
een sportkaart te kopen aan de kassa 
van het stedelijk zwembad.
Sportlessen gaan wekelijks door 
behalve tijdens schoolvakanties of op 
feestdagen.
Een sportkaart kost € 25 en is goed 
voor 20 sportbeurten. De verzekering 

is inbegrepen in de prijs. Betalen voor 
één sportbeurt is ook mogelijk. Dan 
betaal je € 1,75. Bij activiteiten in het 
zwembad, zal de ingang nog afzon-
derlijk betaald moeten worden aan de 
kassa van het zwembad.
Het sportaanbod is heel ruim en is 
voor iedereen toegankelijk: kleuter-
turnen, omnisport voor kinderen, 
seniorengym, gym voor volwassenen, 
aquagym voor 50 plussers, aquajog-
ging, aquafitness etc.
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sportieve nieuwpoortenaar in de kijker

De 44-jarige Gert De Vos uit Nieuwpoort 
is naast papa van drie kinderen en twee 
stiefkinderen ook een actief triatleet. Hij 
beoefent deze sport al meer dan twintig 
jaar en heeft alle varianten (kwart tot 
volledige triatlon) tot een goed einde ge-
bracht. De halve triatlon, waarbij hij 1900 
m moet zwemmen, 90 km moet fietsen 
en 21 km moet lopen, is toch de afstand 
waar hij het meest van houdt.

2016 was zijn beste jaar tot nog toe. Hij 
nam deel aan tien wedstrijden en daarin 
kon hij maar liefst vijf podiumplaatsen 
bemachtigen. Daarenboven kon hij zich 
kwalificeren op het wereldkampioen-
schap van 2017 dat doorgaat in Chattan-
ooga, Tennessee, in de Verenigde Staten. 
Daar zal hij deelnemen aan de Ironman 

70.3, ook bekend als de Halve Ironman, 
op 10 september 2017.

Gert is zeer trots op zijn WK kwalificatie, 
zeker omdat hij dag na dag, jaar in jaar 
uit, voor zijn sport leeft en een bik-
kelhard trainingsschema moet volgen. 
Hij traint namelijk 14 uur per dag en 
verhoogt zijn trainingsuren naargelang 
de deadline van een belangrijke wed-
strijd nadert. Dan drijft hij zichzelf tot het 
uiterste en traint hij gemakkelijk zo’n 20 
uur per week.

Stad Nieuwpoort wenst hem nog vele 
mooie sportprestaties in de toekomst en 
zeker een podiumplaats op de Iron Man 
in Tennessee.

neptunus run

Op zondag 13 november 2016 vindt 
de Neptunus Run voor de vierde keer 
plaats in het militair kamp van Lom-
bardsijde.

De Neptunus Run verdient zijn plaats 
als waardige afsluiter in de KBC Spart-
acus Series. Het is niet alleen een lood-
zware obstakelrun zoals de Spartacus 
Run, Battle of Thor, Battle of theArden-
nes etc., maar de weersomstandighe-
den (koude wind of regen) vormen een 
extra uitdaging.

Het loodzware parcours van ongeveer 
10 km bestaat uit een 15-tal hindernis-
sen en zal een echte uitdaging voor de 
deelnemers zijn.

Wil je het allemaal zelf meemaken? De 
inschrijvingen zijn reeds gestart, maar 
er zijn nog steeds tickets beschikbaar. 
Wees er snel bij want er zijn al 1.500 
tickets de deur uit en er kunnen slechts 
4.000 lopers de uitdaging aangaan!

Raadpleeg de volgende website voor 
meer informatie: http://www.sport.be/
neptunusrun/2016/nl/.

ZwEMBAd

openingsuren 
herfstvakantie

Vanaf maandag 31/10/2016 t.e.m. 
zondag 6/11/2016 gelden volgende 
vakantieopeningsuren:

Maandag 9 u. - 20 u.
Dinsdag 9 u. - 17 u.
Woensdag 7 u. - 20 u.
Donderdag 9 u. - 20 u.
Vrijdag 9 u. - 21 u.
Zaterdag 9 u. - 18 u.
Zondag 9 u. - 13 u.

openingsuren 
feestdagen

Dinsdag 1 november: 
open van 9 u. tot 17 u.

Vrijdag 11 november: 
open van 9 u. tot 17 u.

Zaterdag 24 en 31 december: 
open van 9 u. tot 16.30 u.

Zondag 25 december en 1 januari: 
gesloten

Maandag 26 december: 
open van 9 u. tot 17 u.

openingsuren 
kerstvakantie 

Vanaf zaterdag 24/12/2016 t.e.m. 
zondag 8/01/2017 gelden volgende 
vakantieopeningsuren:

Maandag 9 u. - 17 u.
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. - 16.30 u.
Zaterdag 9 u. - 18 u.
Zondag 9 u. - 13 u.
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Aquacycling najaar 2016

In het najaar van 2016 start er een nieuwe reeks aquacycling en er zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar. Kostprijs: € 55 voor de hele reeks of € 9 per les.

Ook in het voorjaar 2017 begint er ook een nieuwe reeks aquacycling. Deze lessen-
reeks gaat door op maandag 9/01, dinsdag 10/01 en vrijdag 13/01/2017.

Meer info over inschrijven kan u aan de kassa van het stedelijk zwembad verkrijgen.

Zwembaddagen 2016

de zwembaddagen gaan dit jaar door van dinsdag 22 t.e.m. zondag 27 november 2016. Een afzonderlijke flyer over de zwembad-
dagen is verkrijgbaar bij alle stadsdiensten. hieronder vind je een beknopt programma:

dInsdAG 22/11
Swimmathon voor kinderen van de 
lagere scholen van 13 u. tot 16 u. Sup-
porters zijn welkom!

woEnsdAG 23/11
•	Ontbijtzwemmen van 7 u. tot 9.30 u. 

We voorzien koffiekoeken met thee, 
koffie of fruitsap voor de vroege 
vogels.

•	Gratis les aquagym voor senioren van 
9.30 u. tot 10.20 u. 

•	Zwemmen voor mensen met mobiele 
beperking

•	Grote ravotnamiddag van 13.30 u. tot 
16.30 u.

•	Gratis brevetzwemmen van 17 u. tot 
18.30 u. Alleen het ingangsticket voor 
het zwembad moet betaald worden.

dondErdAG 24/11
•	Sfeerzwemmen met live act van 18 u. 

tot 20 u. 

•	Zwemmen in romantische sfeer met 
kaarsjes en aangepaste muziek

•	Duikinitiatie met de Nieuwpoortse 
Duikclub van 20 u. tot 21 u. Inschrij-
ving is verplicht.

VrIJdAG 25/11
‘Zwem je Zot’ van 9 u. tot 21 u. Probeer 
zoveel mogelijk lengtes te zwemmen 
en win een mooie prijs!

ZAtErdAG 26/11
•	Ravotnamiddag van 13.30 u. tot 16 u.
•	Zwemestafette vanaf 16.30 u. 

Deelnemen kan in familie-, jeugd- 
of clubverband. Daarna volgt een 
receptie met prijsuitreiking in de 
cafetaria van het zwembad.

ZondAG 27/11
Familiedag met goochelshow in het 
zwembad, snoepjes vissen en schmin-
ken.

Meer informatie en inschrijven aan de 
kassa van het zwembad of via e-mail 
kassazwembad@nieuwpoort.be.



vrije tijd

nieuw in nieuwpoort

Ben je nieuw in Nieuwpoort en wil je graag je nieuwe handelszaak of praktijk in ons informatieblad gepubliceerd zien worden? 
Of heb je recent een nieuwe zaak opgestart en wil je alsnog in‘Nieuwpoort Uw Stad’verschijnen? Geen probleem! Stuur een 
mail naar communicatie@nieuwpoort.be met de nodige gegevens en wij doen de rest.

nieuw in nieuwpoort
Bænk

Bij Bænk kan je in een vintage zetel rustig genieten van een koffie die gemaakt is 
volgens de regels van de kunst. Bovendien kan je overnachten in één van de design-
appartementen ingericht door Bænk.
Contactgegevens:
Marktstraat 48, 8620 Nieuwpoort
G +32 (0)476/94 17 47 - hello@baenk.be

 
Westfront
Kustweg 2, 8620 Nieuwpoort 
T 058 23 07 33
E info@westfrontnieuwpoort.be
www.westfrontnieuwpoort.be

Bezoekerscentrum westfront nieuwpoort

Naar aanleiding van Wapenstilstand 
op 11 november is de herdenking van 
Wereldoorlog I weer brandend actueel. 
Het uitgelezen moment om een bezoek 
aan ons interactief bezoekerscentrum te 
brengen. Het vertelt immers het ver-
haal van de onderwaterzetting van de 
IJzerpolder. Aan de hand van vele foto’s, 
beelden en geluidsfragmenten kan je 
deze episode van de geschiedenis op-
nieuw beleven. Bovendien kan je via een 
computerspel zelf de sluizen bedienen 
en het land onder water zetten.

Als toemaatje kan je bovenop het Albert 
I monument genieten van een prachtig 
uitzicht over de stad, de jachthaven, de 
Noordzee en de polders.

Nieuw dit jaar is de tijdelijke tentoonstel-
ling over de Frontschilders in Nieuw-
poort. Deze schilders legden oorlogsta-
ferelen vast op doek en gebruikten veel 
kleuren die in schril contrast met de 
oorlogsmiserie stonden.

Als je als Nieuwpoortenaar familie of 
vrienden naar het bezoekerscentrum 
brengt, dan krijgje als ‘ambassadeur van 
je stad’ gratis toegang!

Openingsuren: dinsdag t.e.m. zondag 
van 10 tot 17 u. Ook open op vrijdag 11 
november!

Prijs: € 7 (volwassenen), € 5 (jongeren: 
7-25 jaar) en gratis toegang voor kin-
deren tot 6 jaar. Groepen (min. 
20 pers.) of bezoekers met de 
kustpas: € 5,5, (volwassenen) 
en € 3,5 (jongeren).

In het kader van de Week van 
de Smaak zijn er extra rondlei-
dingen voorzien met een gids. 
Er is een pop-up tentoonstel-
ling over het tekort aan eten in 
oorlogstijden. Daarna volgt een 
kookworkshop waarin je zelf 
een oorlogsgerecht klaarmaakt. 
Er moeten wel minstens 5 in-
schrijvingen per sessie zijn!

Wanneer: zaterdag 12 novem-
ber en zondag 13 november, om 
10 u. en 14 u.

Info & tickets: € 10 per per-
soon, via Westfront Nieuwpoort, 
Dienst Toerisme en Dienst 
Cultuur.

wEstFront
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Kerstsfeer in nieuwpoort
het winterevenement start dit jaar op vrijdag 16 december. het marktplein zal gedurende twee weken in een magisch 
kerstlandschap ondergedompeld worden. in het kerstbos vind je het huis van de Kerstman, een schaatspiste en een carrou-
sel. Winterpret voor jong en oud verzekerd! geniet ondertussen van een hapje en een drankje! daarnaast zorgen dagelijkse 
optredens voor leuke en magische momenten. 

We sommen het volledige kerstpro-
gramma hieronder voor je op. Deze 
activiteiten verschijnen binnenkort ook 
in de kerstkrant! De acts vinden dage-
lijks plaats om 14 u. Alleen op 25/12 en 
1/1 is dit om 17 u. Ook de uren voor het 
toeristisch treintje kan je in de kerst-
krant terugvinden.

16/12: Dixieland Duopack & Roll
Dixieland Duo Pack & Roll brengt met 
hun dixiemuziek de swing naar Nieuw-
poort. 

17/12: Kerstpoppenkast
Het wandelende poppentheater in 
Dickensiaanse stijl geeft korte voorstel-
lingen waarin zij een verhaal vertel-
len, terwijl ze ondertussen muzikaal 
begeleid worden. Ideaal om in hogere 
kerstsferen te komen!

18/12: Christmas Carol Singers
Laat u betoveren door de prachtige 
stemmen van deze vier professionele 
topzangers! De Christmas Carol Sin-
gers trakteren het publiek op de meest 
wonderlijke en welbekende kerstlied-
jes. Deze vierstemmige muziekgroep 
brengt hun muziek bovendien helemaal 
live en a capella. 

23/12: X-mas DixieMates
The X-mas DixieMates zullen heel wat 
kerstnummers in dixieland stijl naar 
voren brengen. Uiteraard vullen ze hun 
kerstrepertoire aan met enkele klas-
sieke Dixieland nummers.

24/12: Sneeuwpop act
De sneeuwpop act zorgt voor heel wat 
winteranimatie. Het verhaal is visueel, 
kleurrijk, op rijm en zal iedereen weten 

te boeien.
Stuffy, de Schoorsteenveger, vertelt een 
winterverhaal over het ontstaan van 
de sneeuwpop. Hij zit echter wel met 
een groot probleem! De sneeuwpop is 
nog kaal en van sneeuwpoppenkleding 
heeft hij geen verstand.
Gelukkig zijn er altijd fantasierijke 
kinderen die weten hoe een sneeuwpop 
eruit hoort te zien en die graag een 
handje willen helpen.

25/12: Poppie Power
Als je Poppie Power tegenkomt, mag je 
een melodie nemen uit haar prachtige 
kostuum, die ze speciaal voor jou op 
haar viool speelt.

26/12: De Pooltrotters 
Deze pinguïns zijn zeldzame en unieke 
dieren die verrassend genoeg ook 
muzikaal aangelegd zijn. Zij brengen 
lichtvoetige dixielandmuziek met een 
kwinkslag op het juiste moment.

27/12: Sneeuwmannen
Deze Sneeuwmannen leuken het 
Nieuwpoortse Marktplein op met toffe 
jazzmuziek!

28/12: Bibber
IJsberen zie je 
normaal alleen in 
gevangenschap of 
op TV, maar deze 
kerst komt daar 
verandering in. Bib-
ber is het huisdier 
van het winter-
vrouwtje. Leuk om 

met de ijsbeer op de foto te staan of om 
hem een dikke knuffel te geven.

29/12: Dixieland Streetband
De Dixieland Streetband neemt je mee 
naar het New Orleans in het begin van 
de 20ste eeuw. Daar is Dixieland als 
vroege stijl van de jazzmuziek ontstaan. 
Veel nummers zullen je zeker bekend in 
de oren klinken. Denk maar aan ‘When 
the Saints Go Marching in’, ‘Basin 
Street Blues’, ‘Black and blue’ etc.

30/11: De Lustige Sneeuwmannen
Verkleed als sneeuwman weten deze 
muzikanten als geen ander om de 
juiste kerstsfeer naar het Marktplein te 
brengen.

31/12: Pinguïns
De Pinguïns brengen een betoverend 
mooie muziekshow. Ook is er een 
prachtig vuurwerk om middernacht.

1/01: Verrassingsactie
Kom op 1 januari 2017 naar Nieuwpoort en 
ontdek wat wij voor jou in petto hebben!

In het magische sprookjesbos kan je 
uiteraard het huis van de Kerstman te-
rugvinden. Deze oude en wijze man kan 
je op deze uren een bezoekje brengen:

16 + 23 + 30 
december 
(marktdagen)

10 u. - 12 u. &
14 u. - 18 u.

24 + 31 december 14 u. - 17 u.

25 + 26 december 10 u. - 18 u.

19 + 20 + 21 + 22 
december

Open op aan-
vraag voor 
scholen

Andere dagen 14 u. - 18 u.
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het is weer bijna die tijd van het jaar waarin we kerstcadeautjes voor vrienden en familie moeten kopen. geen inspiratie 
deze kerstperiode? geen paniek! Wij hebben namelijk enkele originele ideeën voor je klaar staan.

 Een ontspannend avondje uit
Centrum Ysara en 
de City bieden de 
mogelijkheid om 
een waardebon aan 
te kopen waarmee 
de gelukkige ont-
vanger tickets voor 
onze voorstellingen 
kan verkrijgen. 
Jij kiest zelf het 
bedrag! Wij zorgen 
voor een feestelijke verpakking! Geef 
je liever tickets voor een specifieke 
voorstelling of een filmpas cadeau? 
Ook dat behoort tot de keuzemogelijk-
heden.Cadeaubonnen zijn uitsluitend 
te verkrijgen bij dienst Cultuur - Val-
kestraat 18 - Nieuwpoort-Stad.

 une coupe de champagne
de nieuport

Zet het nieuwe jaar 
in met een heerlijke 
fles Champagne 
de Nieuport! Deze 
champagne is te 
koop bij de dienst 
toerisme op het 
stadhuis, Markt-
plein 7 of op het 
Hendrikaplein 11. 
De kostprijs per fles 
bedraagt € 25.

 Geschenkpakket roste & 
Blonde Jeanne
Op zoek naar een traditioneel en uniek 
geschenk voor fijnproevers? Deze 
kerstperiode bieden wij geschenk-
pakketten van het Nieuwpoortse bier 

‘Roste en Blonde Jeanne’ aan. De 
prijs voor zo’n pakket (4 x 33 cl. + glas) 
bedraagt € 12.

 

 lectuur voor groot en klein
Ben je nog op zoek naar iets om te le-
zen tijdens de koude wintermaanden? 
Wij hebben het perfecte cadeau die 
zowel jong als oud kan plezieren. Bij 
de dienst toerisme - Marktplein 7 kan 
je immers de superleuke strip ‘Jeanne 
Panne’ kopen. De gewone editie kost 
€ 6 en de speciale versie kost € 37,50. 
Dit Suske en Wiske-album neemt 
je mee op een historische reis door 
Nieuwpoort. 

 shop until you drop
Nog steeds geen cadeautje gevonden? 
Ga zelf op jacht in de winkelstraten 
van Nieuwpoort. Je vindt er gezellige 
winkels, sfeervolle restaurants, en 
winterse terrasjes… In de kerst- en 
eindejaarsperiode is het extra gezellig 
shoppen in Nieuwpoort.
Misschien win je tijdens je schop-
pingstocht wel één of meer mooie 
prijzen? De Handelaarsbond Verenigd 
Nieuwpoort-Bad, Shoppinghandelaars 
Nieuwpoort-Stad en Bedrijventer-
rein De Noordvaart organiseren 

van 1 december 2016 tot 8 januari 
2017 een mooie eindejaarsactie. De 
deelnemende handelaren geven per 
aankoopschijf van € 25 een biljet met 
unieke code aan de klant. De klant 
dient de kaart te valideren door deze 
unieke code en enkele contactgege-
vens (naam en mailadres) in te geven. 
De trekking van het winnende lotje 
vindt plaats in januari 2017. Doe mee 
en misschien maak jij wel kans op een 
extra cadeautje onder de kerstboom. 
Surf voor meer info naar www.nieuw-
poort.be of raadpleeg de websites van 
de Nieuwpoortse handelaarsvereni-
gingen.

roste Jeanne kaas
Een kaasschotel, ideaal op een 
winteravond bij de haard. Op zo’n 
kaasschotel mag een streekpro-
duct zeker niet ontbreken! 
Sinds 2014 kan je genieten van 
de ‘Nieuwpoortse Roste Jeanne-
kaas’. Dit is een krachtige, maar 
tevens fluwelen kaas, door-
drongen van de Roste Jeanne. 
Deze kaas, geproduceerd door 
de Beauvoordse Walhoeve uit 
Veurne, kan je verkrijgen op de 
wekelijkse markten van Nieuw-
poort - Veurne - Middelkerke - 
Ieper en Ardooie. 
Ook verkopen ze deze kaas in de 
Carrefour Market, Kaai 20, 
’t Dunehof, Victorlaan 44 en 
slagerij Vandenbroucke, Albert 
I-laan 173D.

 
Dienst Toerisme 
Marktplein 7 (stadhuis)
of Hendrikaplein 11
8620 Nieuwpoort
T 058 22 44 44
E info@nieuwpoort.be
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wedstrijd ‘kerstkransen’

Voor het derde jaar op rij kan je deelnemen aan de kerstkransenwedstrijd! Maak een mooie of originele kerstkrans en 
hang deze aan je voordeur. Tussen 15 december en 31 december 2016 zal er een jury langskomen om je kerstkrans te 
beoordelen. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de Nieuwjaarsreceptie op het Marktplein op 1 januari 2017.
Wil je graag deelnemen? Inschrijven kan t.e.m. 12 december 2016. Vul onderstaand formulier in en bezorg het aan de 
dienst toerisme, stadhuis, Marktplein 7.

De adressenlijst van de deelnemers kan vanaf 16 december verkregen worden bij de dienst toerisme. Heb je een favoriet? 
Breng dan zeker je stem uit! 

InVulForMulIEr 
wEdstrIJd ‘kErstkrAnsEn’ 2016

nAAm

 

 

AdRES

 

 

kerstchampagne@nieuwpoort 
9 t.e.m. 11 december 2016

Kerstchampagne@nieuwpoortis een initiatief dat ontstaan is uit reeds twee bestaande champagne - events in Bredene en 
oostende. dit jaar heeft vindt het evenement plaats in zaal iseland in de Vismijn. de opbrengst wordt geschonken aan een 
goed doel.

Champagneproducenten uit verschil-
lende landen zullen hun beste kwali-
teitschampagne meebrengen naar dit 
leuke evenement. Het publiek zal er 
alles kunnen leren en proeven over de 
verschillende cépages. Er worden ook 
verschillende streekproducten, kunst 
en juwelen aangeboden.

Naast de vele champagnestanden valt 
er nog heel wat te beleven en dit in 
een gezellige Kerstsfeer. Op vrijdag 9 
december 2016 openen de deuren om 
17 u. Vanaf 19 u. is er live muziek om 
het weekend op de gepaste manier in 
te zetten.

Op zaterdag 10 december 2016 ver-
welkomen wij de capsuleverzamelaars 
vanaf 10 u. Een ruilbeurs waar ook veel 

Franse verzamelaars op afkomen.

Het volledige programma vind je terug 
vanaf 15 november 2016 op www.cham-
pagnefestival.be. Ingangskaarten zijn 
reeds beschikbaar via info@champagne 
festival.be.

Openingsuren: vrijdag 9 december -17 
u. tot 23 u.
Zaterdag 10 december - 10 u. tot 22 u.
Zondag 11 december - 9 u. tot 18 u.
Contact: Nancy Cattrysse 
T 00 32 478 480 177



vrije tijd

kIndErBoErdErIJ ‘dE lEnsPoldEr’

warme oproep

Vele klasjes uit en buiten Nieuwpoort 
schreven zich in voor de najaarsactivi-
teiten op de kinderboerderij. Om deze 
activiteiten zo goed mogelijk voor te 
bereiden, hebben de medewerkers van 
de kinderboerderij nog nood aan wat 
materiaal. Hebben jullie nog restjes van 
kaarsen? Restjes die niet meer te bran-
den zijn of die je niet meer nodig hebt? 
Samen met de kinderen maken zij er 
nieuwe feestkaarsen van. Of heb je nog 
overschotjes behangpapier liggen? De 
klasjes toveren dit papier om tot mooie 
wenskaarten.

Ook hebben de varkens op de boerderij 
een verzoek voor jullie. Wie er na deze 
prachtige zomer nog een beetje zonne-
crème over heeft, moet deze zeker niet 
weggooien. De varkens houden net zoals 
jij en ik van zon, maar hun roze huid kan 
wel verbranden en ook in de winter moet 
hun droge huid nu en dan ingesmeerd 
worden.

Heeft u iets van dit materiaal op over-
schot? Breng het dan tijdens de week en 
kantooruren naar de kinderboerderij. Het 
kinderboerderij-team kan dit materiaal 

goed gebruiken en zou jouw hulp zeer 
hard op prijs stellen.

Hoeve(n)feesten

In september werd er een nieuwe 
activiteit in de kinderboerderij georga-
niseerd: de Hoeve(n)feesten. Ezel-
trainster Mieke en dierenverzorgster 
Nikita spraken over de hoefverzorging 
en training van de twee ezels. 

Ezeltrainster Mieke is lid van de vzw 
Ezelvrienden en legt de ezels op de 
kinderboerderij in de watten. Elke tien 
weken worden de hoeven van de twee 
ezels, de muilezel en het Haflinger 
paard namelijk bijgewerkt. Ook wor-
den ze bijna dagelijks geborsteld en 
krijgen ze socialisatie training. 

Ook konden de kinderen zien hoe 
paardenliefhebster Daytona een Haf-
flinger paard optuigde. Hun woorden-
schat werd bovendien op een speelse 
manier verrijkt met woorden als bit, 
singel, halster, zadeldoek en stijg-
beugels. Wat uitleg over de ziektes en 
verzorging van paarden mocht ook niet 
ontbreken tijdens de les. Als afslui-
ter mochten de leerlingen de dieren 
voederen en een tekening van de ezel 
of het paard maken. Zij werden op 
een deskundige manier begeleid door 
kunstenares Nele die ook werkzaam is 
op de boerderij. 

Fladderen 
in de vlindertuin
Schoolgroepen konden zich in sep-
tember voor de activiteit ‘Fladderen 
in de vlindertuin’ inschrijven. De 
vlinderspecialist Wim vertelde hen 
heel wat over het leven van de vlin-
der, over de soorten dagvlinders die 
hier voorkomen en nog veel meer. 
Daarnaast konden de kinderen zich 
in de prachtig onderhouden vlinder-
tuin tijdens een zoektocht uitleven. 
Elk jaar zijn er vrijwilligers die de 
tuin zo goed mogelijk verzorgen. 
Er zijn vier vrijwilligers met groene 
vingers die al verschillende jaren 
met veel enthousiasme meehel-
pen: Karina, Eric, Ann en Lucienne. 
Zij komen op dinsdag- of donder-
dagvoormiddag de vlindertuin een 
onderhoudsbeurt geven. Dankzij hen 
kan dit project blijven bestaan en 
kunnen vele wandelaars, fietsers en 
gezinnen van deze bloemenpracht 
genieten. 
Misschien ook iets voor jou? Mensen 
met groene vingers zijn zeer welkom 
in onze vlindertuin en kunnen zich 
op het bureel van de kinderboerderij 
voor inlichtingen melden. 



varia

ontdek, beleef en geniet bij Markant!

Markant bestaat uit een groep van 
dynamische vrouwen die hun vrije tijd 
graag op een leuke manier invult. Met 
een waaier aan kwalitatieve en origi-
nele activiteiten laten zij je genieten van 
cultuur, ontspanning en inspirerende 
sprekers. Samen gezellige momenten 
beleven en mooie vriendschappen ont-
wikkelen, staan bij hen centraal. Meer 
info op 
www.markantvzw.be/nieuwpoort.

Contact: Anne Marie Vanden Bussche
T 056-23 14 80 - amvbussche@gmail.
com
of Annie Decoene - G 0476-29 94 92 
annie.odk@gmail.com

Eerlijke handel: een 
cadeau voor iedereen 

Op zaterdag 17 en zondag 18 december 
organiseert Oxfam-Wereldwinkel Veurne 
zijn jaarlijkse geschenkenbeurs. Met 
eerlijke cadeautjes maak je iedereen blij: 
je geliefden én de producenten in het 
Zuiden. Je bouwt immers mee aan de 
toekomst van de koffieboeren in Congo, 
de leerlooiers in India, de zilversmeden 
in Mexico, de cacaoboeren in de Ivoor-
kust etc. Bovendien steun je met jouw 
aankoop de strijd van Oxfam voor eerlijke 
internationale handelsregels. 

Kom kiezen uit het ruime aanbod aan 
geschenken van eerlijke kwaliteit in Zaal 
Zonnebloem - Zuidstraat 67, Veurne en 
dit telkens van 10 tot 18 u. Je vindt er 
cadeaus, ingrediënten voor je feestmenu 
en wijnen voor elke smaak.

Meer info? Oxfam-Wereldwinkel Veurne - 
G 0495 25 64 58 - veurne@oww.be.

theaterwandeling ‘laatste avond aan het front’

Op woensdag 9 november en donder-
dag 10 november 2016 vindt de 8ste 
editie van de ‘Laatste avond aan het 
front’ plaats. Tijdens deze wandeling 
nemen de leden van Pasar Nieuwpoort 
je mee naar het Nieuwpoort en Sint-
Joris van 1916. Vertellers en acteurs 
vertellen over de bange oorlogsdagen. 
Daarnaast ontdek je nieuwe plaatsen 
in Nieuwpoort-Stad en in Sint-Joris.

Deze theaterwandeling in het thema 
van de Eerste Wereldoorlog is een or-
ganisatie van Pasar Nieuwpoort naar 
een concept van Bert Gunst. Inschrij-
ven is verplicht en kan tot 5 november 
2016 via www.pasar.be/nieuwpoort. 
Inschrijvingen verlopen vanaf 6 no-
vember 2016 via Johan Hellinckx - 
G 0468 10 83 81.

Wanneer? 9 en 10 november 2016 met 
volgende starturen: 19 u. - 19.15 u. - 
19.30 u. - 19.45 u. 

Waar? Verzamelen bij ‘t Schorrehof, 
Marktplein Nieuwpoort

Prijs? € 4 (leden) en € 5 (niet-leden) 

Meer info kan je verkrijgen via Bert 
Gunst - T 0498 929209

Vrijwilligers gezocht bij cM-oppas

CM-Oppas aan huis organiseert oppas 
bij zorgbehoevende ouderen, chro-
nische zieken en personen met een 
beperking in de regio Oostende-Veur-
ne-Diksmuide. Zij werken met vrijwil-
ligers in een gestructureerd verband en 
zijn erkend en gesubsidieerd door de 
Vlaamse Gemeenschap.

Ben je sociaal? Begaan met zorg om 
mensen? En heb je nog wat tijd? Dan 
ben jij misschien het geknipte individu 
om die ene persoon gezelschap te hou-
den, samen buiten te gaan of thuis een 
babbel te doen bij een tas koffie.

Wil je vanaf nu het verschil betekenen? 
Voor meer info kan u terecht bij 
CM-Oppas aan huis, Cirkelstraat 8, 
Oostende - T 059 55 40 51
Oppasaanhuis.oostende@cm.be
www.cm.be/vrijwilligerswerk



in beeld

Zestig jaar gehuwd

Monique Vanbesien en Frans Bulcke huwden op 3 
april 1956. De jubilarissen baatten jarenlang een 
groot landbouwbedrijf in Ramskapelle uit tot ze in 
1983 met pensioen gingen. Na hun pensionering 
trokken ze regelmatig op reis naar Luxemburg, 
Duitsland en Oostenrijk. De boerderij werd over-
genomen door hun zoon Johan die nog regel-
matig hulp krijgt van zijn ouders. Het diamanten 
paar heeft drie kinderen en vijf kleinkinderen 
waar ze bijzonder trots op zijn.

Gouden paar

Jacqueline Marrant en Roger Debecker huwden 
op 5 juli 1966 in Holsbeek. Roger werkte als zelf-
standige in de sanitaire sector. Jacqueline ging 
als boekhoudster aan de slag en hielp mee in de 
zaak van haar man. Roger is een echte voetbal-
supporter en speelde destijds bij voetbalclub 
Staden-Leuven. Het gouden paar heeft veel ge-
reisd en bracht ook veel vakanties in Nieuwpoort 
door. Zo’n vijf jaar verhuisden ze definitief naar 
Nieuwpoort-Bad waar ze zich thuis voelen. De 
jubilarissen hebben een dochter en drie kleinkin-
deren met wie ze een hechte band hebben.

Gouden jubileum

Liliane Depoover en Frans Titeca huwden op 3 
september 1966. Frans werkte 11 jaar bij de firma 
Braet en stapte later over naar de afdeling Water-
wegen van het ministerie van Openbare Werken. 
Hij werkte aan het sluizencomplex, was wd. werk-
opzichter bij de baggerboten in Zeebrugge en 
was werkzaam in het waterkundig laboratorium 
in Borgerhout. Hij eindigde zijn loopbaan bij de 
wegendienst in Oostende. Frans was bestuurs-
lid van Dorpsanimatie Ramskapelle en van het 
feestcomité, voorzitter van de Kaartclub Met de 
Muil. Liliane was bestuurslid van de KVLV, het 
Sint-Laurentiuskoor, de parochieraad en de KAV. 
De jubilarissen zijn bijzonder trots op hun zeven 
kleinkinderen en hun achterkleinkind.



in beeld

Vijftig jaar getrouwd

Arlette Vanthuyne en Donald Vandenbulcke 
trouwden op 20 augustus 1966. Donald richtte als 
dynamische zaakvoerder twee bankkantoren, een 
verzekeringskantoor en het reisbureau Donair op 
in Staden en Langemark. Zijn echtgenote werkte 
mee in de zaak en in 2003 gingen ze met pensi-
oen. Donald was ook 36 jaar commandant van het 
brandweerkorps van Staden. Donald spendeert 
heel wat tijd aan het opmaken van stambomen. 
Hij legde ook een molenbeeldbank aan met meer 
dan 2.100 molens van Vlaanderen en Nederland. 
Het paar heeft een hechte band met hun drie 
kinderen en hun kleinkinderen.

Vijftig jaar gehuwd

Christine Corteel en Raymond T’Jaeckx huwden 
op 24 september 1966. Raymond werkte bij hout-
handel Pauwelyn, het bouwbedrijf Soetaert en 
houthandel Deceuninck tot hij op 63-jarige leeftijd 
met pensioen ging. De jubilarissen stammen al-
lebei uit een kroostrijk gezin en kregen samen vijf 
kinderen. Het gouden paar heeft ook elf klein-
kinderen waarmee ze een hechte band hebben. 
De jubilarissen houden van wandelen en fietsen. 
Iieder jaar trekken ze voor enkele weken naar de 
Spaanse zon.

25 jaar Verenigd 
ramskapelle

Verenigd Ramskapelle vierde op 5 augustus ll. 
zijn zilveren jubileum op het stadhuis. Jean-Pier-
re Vandorpe staat al een kwarteeuw als voorzitter 
aan het roer van deze vereniging die ieder jaar 
uitpaktmet de Dag van Ramskapelle die inder-
tijd werd georganiseerd om de zomertoeristen 
het landelijke Ramskapelle te laten ontdekken. 
Deze feestelijke dag met heel veel animatie en 
optredens op de tweede zondag van augustus kan 
telkens rekenen op een grote publieke belang-
stelling. Ook dit jaar was dit initiatief een groot 
succes.



in Nieuwpoortin beeld

wijkraad Monobloc coupe 
Gorge overhandigt cheques

De wijkraad Monobloc Coupe Gorge overhan-
digde op 1 oktober ll. een cheque van € 1.000 aan 
de stedelijke gehandicaptenraad. Een tweede 
cheque van € 1.000 ging naar de vzw Cross to 
Romania uit Middelkerke. Het geld is afkomstig 
van de opbrengst van de rommelmarkten en werd 
geschonken door voorzitter Bill Vermeylen. De 
wijkraad schonk ook €100 euro aan de zwem-
baddagen en €50 ging naar toneelclub “Willen 
is Kunnen”. In totaal werd de voorbije jaren al 
€36.000 geschonken aan goede doelen. 

Blauwe boei schenkt cheque 
aan wZc de Zathe

De vzw Blauwe Boei richt ieder jaar een oester-
beurs in. Dit jaar schonk de vzw een deel van de 
opbrengst, een cheque van € 1.000, aan het WZC 
De Zathe. Dit bedrag zal men gebruiken voor de 
aankoop van een multimediaal bord in het woon-
zorgcentrum. De vzw Blauwe Boei schonk eerder 
eenzelfde bedrag aan de stedelijke gehandicap-
tenraad en aan de MS-Liga.

Zeiltocht om Ms-onderzoek 
te steunen

Genkenaar Ruben Donné vertrok op 2 oktober ll. 
uit de Nieuwpoortse haven voor een zeilavontuur 
waarmee hij geld wil inzamelen voor het onder-
zoek naar Multiple Sclerose (MS). Zijn vader lijdt 
aan deze ongeneeslijke ziekte. Ruben wil als eer-
ste Belg ooit solo de Noord- en Zuid-Atlantische 
Oceaan overzeilen in een zeiljacht van amper 6,5 
meter lang. Het avontuur van Ruben Donné is te 
volgen via www.sailingchallenge4ms.com.



in Nieuwpoort

  ActIVItEItEn
  Maandag 31 oktober 2016

Halloween

Als je niet bang bent voor spoken en 
griezels, kom dan naar het zwembad. 
Van 14 u. tot 16 u. Kostprijs: € 1,5. 
Info en organisatie: stedelijk zwembad - 
zwembad@nieuwpoort.be.

  Van maandag 31 oktober

  tot vrijdag 4 november 2016

sportreis rond de wereld

Sportkamp bestaande uit een heleboel 
toffe activiteiten zoals balsporten, zwem-
men, unihockey, tennis etc. Van maandag 
tot vrijdag van 8.30 u. tot 11.30 u. Niet 
op dinsdag 1 november 2016. Locatie: 
Leopold II park. Info en organisatie: 
stedelijke sportdienst.

  dinsdag 1 november 2016

reveil - dag van de vergeten verhalen

Zie p.9.

  woensdag 2 november 2016

kinderfilmnamiddag - Zootropolis

Zie p.8.

  donderdag 3 november 2016

schelpenwandeling met natuurgids

Wandeling met natuurgids op zoek naar 
schelpen en zeeorganismen die aan-
spoelen op het strand. Bij laag tij wordt 
het strandhoofd ook verkend. Neem 
alvast je emmertje mee. Gratis. Locatie: 
Hendrikaplein. Info: Kinderboerderij - 
kinderboerderij@nieuwpoort.be. 

cinema city: room

De energieke Jack wordt liefhebbend 
opgevoed door zijn ‘Ma’, maar hun 
leven is allesbehalve normal. Ze zitten 
opgesloten in een ruimte van 3 m2, die de 
‘Kamer’ genoemd wordt. Kostprijs: € 4. 
Locatie: City, Valkestraat 18. Info: Dienst 
cultuur - www.cultuurnieuwpoort.be.

  Zaterdag 5 november 2016 

rommelmarkt

Kom kuieren op de gezellige rommel-
markt en geniet van een biertje op het 
bierfestival. De dag wordt afgesloten met 
een spetterend optreden van Johnny & 
The Sparks. Locatie: Camping Kompas. 
Info: nieuwpoort@kompascamping.be. 

Indoor rommelmarkt

Rommelmarkt in de stedelijke vismijn 
met 140 standen. Van 6.30 u. tot 17 u. 
Inkom: € 2,5 (incl. drankje). Organisatie: 
Vriendenkring stad Nieuwpoort.

  woensdag 9 november

  en 10 november 2016 

laatste avond aan het front

Zie p.22. 

  Zaterdag 12 november 2016

Jeanne Panne bikers go back to the 90’

Party met enkel muziek uit de jaren 90. 
Special guest vanaf 23 u.: 2 fabiola. 
Vanaf 16 jaar. Kostprijs: € 10. Locatie: 
Zaal Iseland, Vismijn. 
Info: stijn.deschilder@gmail.com.

  Zaterdag 12 en 

  Zondag 13 november 2016

de smaak van toen

Zie p. 10.

  Zaterdag 12 november 2016

creafuif met Piekenot

Muzikaal en creatief dansprogramma 
waarbij spel en dans elkaar afwisse-
len. Voor alle kinderen van 3 tot 12 jaar. 
Kostprijs: € 3. Locatie: Dorpshuis d’Oude 
Schole. Info: Gezinsbond Ramskapelle - 
Sint-Joris - els.degrande@telenet.be - 
T 058 24 26 44.

  Zaterdag 12 november 2016

Hans van cauwenberghe & Peter Van 
Asbroeck - 237 redenen voor seks
Hoeveel redenen heb je nodig om de kof-
fer in te duiken? Peter Van Asbroeck en 
Hans van Cauwenberghe geven er je 237. 
Begint om 20 u. Kostprijs: € 12. Locatie: 
City, Valkestraat 18. Info: Dienst cultuur - 
www.cultuurnieuwpoort.be. 

  Zondag 13 november 2016

neptunus run

Zie p.15. 

  Maandag 14 november 2016

wat een beestenboel!

Film - Dieren gespot op de reizen van 
Kris Vandecasteele. Kostprijs: € 6. 
Locatie: Marktplein 16. Info en organisa-
tie: OKRA - trefpunt 55+ Nieuwpoort.

  donderdag 17 november 2016

donderdag filmdag: the Jungle Book

Mowgli voelt zich niet langer thuis in 
de jungle wanneer de angstaanjagende 
tijger Shere Khan alles besluit te eli-
mineren wat hij als een bedreiging ziet. 
Kostprijs: € 4. Locatie: Locatie: Centrum 
Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Info: 
Dienst cultuur - www.cultuurnieuwpoort.be.

  Zaterdag 19 november 2016

Eric Melaerts, Jean-Marie Aerts 
& Jean Blaute - ‘3’

Na drie succesvolle reeksen van ‘Ge-
deelde Adoraties’ staan Jean Blaute en 
Eric Melaerts weer helemaal onverdoofd 
in de startblokken van de muziekarena. 
Kostprijs: € 14. Locatie: Centrum Ysara, 
Dienstweg Havengeul 14. Info: Dienst 
cultuur - www.cultuurnieuwpoort.be.

  Van 22 t.e.m. 27 november 2016

nieuwpoortse zwembaddagen

Zie p. 16.

  Vrijdag 25 november 2016

Quiz van de sportdienst

Zie p. 14.



in Nieuwpoortin Nieuwpoort

  Zondag 27 november 2016

onder water

Rondleiding bij de Ganzenpoot van 
Nieuwpoort. In navolging van de lezing 
van Benedict Wydooghe op donderdag 
24 november 2016. Van 8.15 u. tot 18 u. 
Locatie: Ganzenpoot. Info: Davidsfonds 
Rekkem - T 0496 56 26 67.

  donderdag 1 december 2016

cinema city: Belgica

Vlaams drama van Felix van Groeningen 
over twee broers die een bar openen en 
zich verliezen in het nachtleven. Voor-
stelling om 14 u. en 20 u. Kostprijs: € 4. 
Locatie: City, Valkestraat 18. Info: Dienst 
cultuur - www.cultuurnieuwpoort.be. 

  Vrijdag 2 december 2016

dries Heyneman - Jenny

In zijn show breekt Heyneman zijn 
hoofd over grote wereldproblemen als 
het neutraliseren van een luid geluid: 
“Onlangs zat ik op de tram. Naast me zat 
een schreeuwend kind. Mensen raakten 
geïrriteerd, kwade blikken. Ik niet, ik heb 
zelf twee kinderen. Ik ben hier immuun 
voor geworden." Kostprijs: € 10. Locatie: 
City, Valkestraat 18. Info: Dienst cultuur - 
www.cultuurnieuwpoort.be.

  Zaterdag 3 december 2016

compagnie Hoetchacha 
sinterklaasvoorstelling de troon

Zie p. 9.

  donderdag 15 december 2016

donderdag filmdag: demolition

Davis Mitchell is een succesvolle 
zakenman die na een auto-ongeluk op 
de spoedafdeling van het ziekenhuis 
belandt. Daar krijgt hij het aan de stok 
met een haperende snoepautomaat en 
besluit daarna een uitvoerige en erg 
persoonlijke brief naar de fabrikant te 
sturen. Om 14 u. en 20 u. Kostprijs: € 4. 
Locatie: Locatie: Centrum Ysara, Dienst-
weg Havengeul 14. Info: Dienst cultuur -  
www.cultuurnieuwpoort.be.

  Vrijdag 16 december 2016

wathanee, clear season & Zinger

Unieke concertavond met jong talent uit 
de regio. Kostprijs: € 12. Locatie: City, 
Valkestraat 18. Info: Dienst cultuur - 
www.cultuurnieuwpoort.be. 

  dinsdag 20 december 2016

cursus bloemschikken ‘kerstdecoratie’
Bloemschikken met Lisette en Francine 
van 19.30 u. tot 22.30 u. Kostprijs: € 20. 
Info: Gezinsbond Ramskapelle en KVLV 
Ramskapelle. Locatie: Dorpshuis d’Oude 
Schole. Info: Gezinsbond Ramskapelle - 
Sint-Joris - els.degrande@telenet.be - 
T 058 24 26 44.

  woensdag 21 december 2016

wandelclub nieuwpoort

Wandeltocht in Nieuwpoort en Lom-
bardsijde. Start aan Camping Kompas. 
Kostprijs: € 1,50. Info: Freddy De Cuyper 
- T 058 24 21 58 - G 0478 28 70 93 - 
monfred51@gmail.com - www.wandel-
clubnieuwpoort.be

  woensdag 28 december 2016

kinderfilmnamiddag - Finding dory

Zie p.8.

  Vrijdag 30 december 2016 

kerstconcert

Hoopgevend kerstconcert van 17 u. tot 
19 u. Kostprijs: € 10. Locatie: St-Bernar-
duskerk. Info en organisatie: Koor Alfa-
bet Kortrijk - johan.mayeur@skynet.be.

  tEruGkErEndE 
  ActIVItEItEn
  dinsdag 1, donderdag 3 en 

  zaterdag 5 november 2016

Boottocht seastar

Ervaar de Westhoek op een originele en 
rustgevende manier. De Seastar brengt 
je van Nieuwpoort via de IJzer naar het 
cultuurhistorisch centrum van Diksmui-

de. Keuze uit een haventocht of Ijzer-
rondvaart. Locatie: R. Orlentpromenade 
2. Kostprijs: € 19. Info: info@seastar.be.

  Elke dinsdag van 1 november

  t.e.m. 19 december 2016

cursus stuurbrevet & Yachtman 

Kiezen uit de cursus van 8 lessen die de 
leerstof 'algemeen stuurbrevet' behan-
delt of voor het volledige pakket 'Yacht-
man' van 15 lessen. Cursus van 19 tot 
22.30 u. Basisprijs: € 277 - enkel stuur-
brevet: € 130 - enkel Yachtman: € 147. 
Locatie: Vlaamse Vaarschool, Dienstweg 
Havengeul 14. Info: T 058 23 52 32 - 
zzs@vvwnieuwpoort.be.

  Elke woensdag van 2 november 

  tot 28 december 2015

Piloxing@ramskapelle

Combinatie van boxen en pilates van 
19.30 u. tot 20.30 u. Kostprijs: € 5. 
Locatie: vismijn. Info: Gezinsbond 
Ramskapelle - Sint-Joris - ellen.dubois@
telenet.be - T 0498 31 18 76.

  Elke woensdag van 2 november

  t.e.m. 30 november 2016

codekraks level 1

Per 10 lessen worden de basisconcepten 
van programmeren aangeleerd. Thuis 
oefenen op online leerplatformen is ook 
mogelijk. Les van 13.15 u. tot 14.45 u. 
voor 8 tot 10 jaar. Les van 15 u. tot 16.30 
u. voor 10 tot 12 jaar. Basisprijs: € 240. 
Inschrijven: www.codefever.be. Info: 
CodeFever VZW, Atheneum Nieuwpoort, 
Arsenaalstraat 20.

  donderdag 3 november en 

  1 december 2016

Gezellig samenzijn

Senioren organiseren een gezellig 
samenzijn in het centrum Ysara. Ideaal 
om in een ontspannen sfeer mensen te 
leren kennen. Van 14 u. tot 17 u. Info en 
organisatie: Centrum Ysara - Dienstweg 
Havengeul 14 - www.nieuwpoort.be.



vacature in Nieuwpoort

  Elke donderdag van 3 november 

  tot 29 december 2016

Zumba@ramskapelle

Zumba van 19.30 u. tot 20.30 u. Kostprijs: 
€ 5. Locatie: Dorpshuis d’Oude Schole. 
Info: Gezinsbond Ramskapelle - Sint-
Joris - ellen.dubois@telenet.be -
T 0498 31 18 76.

  Elke dinsdag, donderdag en 

  zaterdag

doorlopende tentoonstelling
van tavares e sousa - Van Belleghem

Permanente tentoonstelling van eigen 
gemaakte keramiek, Raku, sculpturale 
keramiek, keramische sieraden, hand-
beschilderde zijden sjaals en restauratie 
van keramische kunstwerken. Gratis toe-
gang, maar op afspraak. Locatie: Duden-
hofenlaan 100. Info: h.tavares.e.sousa@
gmail.com - T 058 24 10 85.

  Elke zondag van 6 november 2016

  tot 4 juni 2017

Maandelijkse vergadering koninklijke 
Postzegelclub van de westhoek

Tijdens deze vergadering wordt er 
nieuws uit de filateliewereld gebracht, 
worden postzegels uit buiten-en binnen-
land bestudeerd en worden spreekbeur-
ten door vermaarde filatelisten georga-
niseerd. Ook is er een postzegelveiling 
onder de aanwezigen. Locatie: Koning 
Albert I laan 141. Info: em026@skynet.be 
of T 058 23 37 42 - T 059 43 82 53.

  Van maandag 7 november tot 

  woensdag 23 december

Aquacycling

Zie p. 16.

  Maandag 7 november en 

  5 december 2016

Meditatie

Meditatie-sessie van 19.30 u. tot 21 u. 
Het bestaat uit 40 minuten relaxen, 40 

minuten energetische meditatie of 80 
minuten klankschaalmeditatie-concert. 
Kostprijs: € 5. Locatie: Cultuurhuis 
’t Kasteeltje, Hoogstraat 2. Info en 
organisatie: De Engelencirkel - 
engelcirkel@gmail.com.

  Elke woensdag van 9 november

  tot 21 december 2016

Aquagym voor senioren

Zonder inschrijving. Kostprijs: € 1,75. 
Info en organisatie: stedelijk zwembad - 
zwembad@nieuwpoort.be.

  Elke woensdag van 9 november

  tot 30 november 2015

leren zwemmen voor volwassenen
en senioren

Onder begeleiding van de redders van 
het zwembad, leer je jouw waterangst 
overwinnen en de juiste ademhaling en 
gecoördineerde bewegingen toepassen. 
Van 10.30 u. tot 11.15 u. Kostprijs: € 5. 
Info en organisatie: stedelijk zwembad - 
zwembad@nieuwpoort.be.

  Elke zaterdag van 12 november

  tot 10 december 2016

watergewenning

Voor kleuters vanaf 3,5 tot 5 jaar. De 
lessenreeks bestaat uit 12 lessen van 30 
minuten. Prijs: € 50 (Nieuwpoortenaars) 
en € 55 (niet-Nieuwpoortenaars). 
Info en organisatie: stedelijk zwembad - 
zwembad@nieuwpoort.be.

  ActIVItEItEn VAn
  lAnGErE duur
  t.e.m. 1 december 2016

super secret: spannend detectivespel
voor kinderen in nieuwpoort

Gloednieuw dectectivespel waarbij je met 
je vrienden of familie op zoek gaat naar 
een gestolen schat in het park. Dankzij 
de detective app op je smartphone kom 
je de schat steeds meer op het spoor. 
Kostprijs: € 59. Locatie: parken van 
Nieuwpoort, Dienstweg Havengeul. 

Info: Das Box - info@dasbox.be - 
T 0488 26 69 63.

super cops: bloedstollend 
achtervolgingsspel in nieuwpoort

Kruip in de huid van een ontsnapte 
gevangene die op diamantenroof is in 
de stad of maak met een politieteam 
jacht op de dief. Kostprijs: € 79. Locatie: 
Marktplein. Info: Das Box - info@dasbox.
be - T 0488 26 69 63.

op Halloweentocht in nieuwpoort-Bad
met je smartphone of tablet

Ga samen met je kinderen en je smart-
phone op Halloween griezeltocht in het 
centrum van Nieuwpoort. Kruip in de 
huid van een bloeddorstige vampier en 
vlieg weg op een bezemsteel. Locatie: 
Hendrikaplein. Kostprijs: € 20. Info: 
La Mosca - reservations@lamosca.be

  t.e.m. 30 april 2018

coming world remember Me: 
workshop beeldhouwkunst

Word peter of meter en maak één van 
de 600.000 beeldjes uit klei 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.

  doorlopend

knotsgekke doe-tocht voor kinderen
in nieuwpoort

Ontdek Nieuwpoort met een gekke doe-
wandeling op je smartphone of tablet. 
Onze app neemt je mee op stap doorheen 
Nieuwpoort en daagt jou en je team uit 
met allerlei leuke vragen en grappige 
doe-opdrachten. Kostprijs: € 10. 
Locatie: Zeedijk. Info: La Mosca - 
reservations@lamosca.be



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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Albert 1 laan 281 • 8620 Nieuwpoort

THUISVERPLEGING
Liesbeth & Lieselot

Regio: 
Westende - Lombardsijde- Nieuwpoort

Liesbeth
Van Campenhout

0476/94 05 17

Lieselot Ameloot
0475/32 74 75

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

bon Geldig tot en met 31 januari 2017.
Vooraf reserveren op 058 23 63 35.

Koffiehuis Hotel

Sint-Jorisplein 11
Sint-Joris (8620 Nieuwpoort)

Deze bon is geldig vanaf twee personen. Bij afgifte 
krijgt u een glaasje cava Pereventura bij uw ontbijt.

Geniet van een heerlijk uitgebreid ontbijt met
huisgemaakte producten tussen 8.30 en 10 uur.

www.hotelgemeentehuis.be
www.winetime.be

www.winecoffeelovers.be

Koffiehuisje open van 14-18 uur
Gesloten op maandag en dinsdag

Derde betalerssysteem: geen kosten • Alle mutualiteiten

Volg ons op           thuisverpleging saskia sandra

Deblieck Saskia
0498 22 49 80

Germonpré Sandra
0472 20 12 61

ThuiSverpleGinG
regio Nieuwpoort- Lombardsijde



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!

with this voucher - valid untill 31-12-2016 - not combinable1+1
gratis

%

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
Kaai 43 - 8620 Nieuwpoort

058 62 44 66 - info@immodekaai.be
www.immodekaai.be

verkoop verhuur


