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VOORWOORD

Beste inwoners,

In het voorbije jaar werden heel wat in-
frastructuurwerken aangevat waarbij 
diverse straten werden heraangelegd. 
Ook in 2017 staan er veel ingrijpende 
openbare werken op stapel. 

Eén van de blikvangers is de heraanleg 
van de Franslaan in Nieuwpoort-Bad. In 
de tweede helft van januari 2017 wordt 
gestart met de vernieuwing van de 
Franslaan tussen de Albert I-laan en de 
Vlaanderenstraat. De eerste fase van 
dit project loopt vanaf de Albert I-laan 
tot aan de IJzerstraat. Deze ingrijpende 
renovatie met veel groen en een wan-
del- en fietsruimte moet van deze straat de tweede grote winkelstraat van onze 
badplaats maken.

Ook de Lombardsijdestraat wordt in januari 2017 in een nieuw kleedje gestopt. 
Een ander belangrijk renovatieproject is het vernieuwen van de Albert I-laan 
vak Cardijnlaan/Louisweg. Deze werken gaan in het voorjaar 2017 van start. 

Dankzij deze infrastructuurwerken worden nieuwe handelszaken aangetrok-
ken en krijgen de bestaande winkels en horecazaken nieuwe impulsen.

In het stadscentrum viel de voorbije weken heel wat te beleven.

Na de vele succesvolle edities van het winterevenement ‘IJs in de Stad’ gooide 
het stadsbestuur met ‘Vrolijk Nieuwpoort’ het dit jaar over een heel andere 
boeg. Een prachtig kerstbos, een schaatspiste, een carrousel én het huis van 
de kerstman creëerden een feeëriek kerstlandschap op het Marktplein. Een 
uitgebreid animatieprogramma zorgde voor een gezellige sfeer en de aange-
paste kledij van de muzikanten droeg bij aan de kerstmagie die bijzonder in de 
smaak viel bij jong en oud. We zijn dan ook verheugd dat de inwoners en de vele 
bezoekers zichtbaar genoten hebben van dit magisch winterevenement dat op 
1 januari 2017 feestelijk wordt afgesloten.

Zo brengen de Pinguïns op oudejaarsavond een mooie kerstshow. Een spet-
terend vuurwerk om klokslag middernacht zet 2017 feestelijk in. Iedereen is 
uitgenodigd op zondag 1 januari 2017 om 19 u om samen op het nieuwe jaar te 
klinken.

Namens het stadsbestuur wens ik iedereen een voorspoedig 2017 toe met een 
goede gezondheid, een flinke portie vreugde en geluk! 

Burgemeester Geert Vanden Broucke
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MILIEU

Wijziging regeling huisvuil 2017

• Zone A: buiten verlofperiodes twee 
keer per week op maandag en 
vrijdag. In de verlofperiodes vindt 
de huisvuilophaling elke dag plaats 
behalve op dinsdag en donderdag, ook 
niet wanneer dit een feestdag is.

• Zone E: tweewekelijks op woensdag en 
niet op vrijdag. Deze wijziging geldt vanaf 
11 januari 2017.

Het afval mag ten vroegste de dag voor de 
ophaling aangeboden worden en dit van  
1 oktober t.e.m. 31 maart vanaf 18 uur. 

Gratis app Recycle! 

Smartphone op zak? Download de gratis ‘app Recycle’! Het vertelt je alles wat je over afval wil weten. 
Waar staat de dichtstbijzijnde glasbol? Wanneer zet ik het oud papier buiten? Wat doe ik met mijn oude 
batterijen? 

Lege batterijen. 
Wat nu?

Zijn je batterijen kapot of lekken ze? 
Breng ze dan zo snel mogelijk naar 
het recyclagepark in een doorschij-
nende plastic zak. Dit is volledig 
gratis en geldt ook voor batterijen 
van elektrische fietsen.

Afvalverbranding

Afval verbranden in de tuin is veel 
schadelijker dan we denken. Bij elke 
afvalverbranding in open lucht komen 
een heleboel schadelijke stoffen vrij die 
tal van gezondheidsproblemen kun-
nen veroorzaken. Daarnaast bezorgt de 
afvalverbranding buren en omstanders 
heel wat narigheid aangezien het sme-
rige en stinkende lucht verspreidt. Afval 
verbranden getuigt daarom van weinig 
burgerzin en respect voor anderen. 
Politie- en afvaldiensten treden dan ook 

steeds vaker harder op tegen dergelijke 
praktijken. 

Gelukkig zijn er heel wat alternatieven:

• Sorteer afval via de gebruikelijke 
inzamelmethodes (restafval, PMD etc.) 
of op het containerpark. Meer info: 

 www.west-vlaanderen.be/afvalfabet
• Afval vermijden. Kies voor herbruik-

bare verpakkingen en retourflessen. 
Groenafval kan je ook composteren.

• Herbruikbaar materiaal naar de 
kringloopwinkel brengen. Meer info: 
www.westvlaanderen.be/kringloopcen-
tra

• Soms kan je afval afgeven aan de ver-
koper, al dan niet bij aankoop van een 
nieuw exemplaar (elektrische appara-
ten, voertuigwrakken, geneesmiddelen 
etc.). Meer info: www.vlaanderen.be/
sluikverbranden.

Asbest

De gebonden asbestfractie kan nog 
maar één keer per maand aangebo-
den worden, namelijk op de tweede 
woensdag van elke maand van 13 u. 
tot 16 u. Je dient dit via een formu-
lier aan te vragen, dat je daarna aan 
het loket van het stadsmagazijn (T 
058 22 44 88) afgeeft en dit één week 
voor de afgesproken datum.

Word ook 
FairTradeFan!

Schrijf je in voor de Fairtrade Ge-
meente nieuwsbrief (http://fairtra-
degemeenten.be/become-a-fan) en 
volg ons op sociale media. Daar ge-
ven we een overzicht van de komende 
FairTrade activiteiten van de deel-
nemende bedrijven, horeca, lokale 
telers, scholen en verenigingen.

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

Kerstmis is voorbij!
De Kerstperiode zit er voor dit jaar 
weer op! Maar wat moet je nu met 
je kerstboom doen? Wij hebben een 
oplossing voor jou! Van 6 tot 9 januari 
2017 zullen er op vier locaties in Nieuw-
poort containers geplaatst worden. 
Daarin kunnen inwoners van Nieuw-
poort hun kerstboom, ontdaan van alle 
kerstversiering, achterlaten. De bomen 
zullen we daarna hakselen en als bo-
dembedekker gebruiken.

Deze containers zijn te vinden op de 
Zeedijk (t.h.v. Hendrikaplein), het Hen-
drik Geeraertplein in Nieuwpoort-Stad, 
de Dudenhofenlaan (t.h.v. Sportpark) en 
het Guido Gezelleplein in de Simli. In-
woners van Sint-Joris en Ramskapelle 
mogen met hun kerstboom op 6 en 7 
januari 2017 gratis naar het container-
park brengen.



OPENBARE WERKEN

Vernieuwen van de Franslaan

Tijdens de 2de helft van januari 2017 
starten de werken voor de heraanleg van 
de Franslaan tussen de Albert I-laan en 
de Vlaanderenstraat. De werken zullen 
in verschillende fases verlopen. De 1ste 
fase is voorzien vanaf de Albert I-laan tot 
aan de IJzerstraat. Na de zomer start de 
tweede fase tussen de IJzerstraat en de 
Lefèbvrestraat.

De werken betreffen grote rioleringswer-
ken waarvoor de stad een subsidie krijgt. 
Eén grote regenwaterverzamelleiding op 
grote diepte en dienstrioleringen voor re-
genwater en afvalwater aan beide zijden 
van de straat worden aangelegd. 
Het straatbeeld zal er totaal anders uit-
zien. In de middenzone voorzien we een 
dubbele rij langsparkeren tussen een 

bomenrij. We zorgen tevens voor brede 
voetpaden en groene zones waardoor het 
voor inwoners en bezoekers veel aange-
namer wandelen zal zijn. 
Ten slotte werd er gekozen voor mate-
riaal met een grijze tint: grijze graniet-
blokken voor de voetpaden, lichtgrijze 
asfalt voor de rijweg en grijze mozaïek-
keien voor de parkeerzones.

Vernieuwen van de Lombardsijdestraat
Na de heraanleg van de Franslaan en Elisalaan is het in januari 2017 de beurt aan de Lombardsijdestraat om vernieuwd te 
worden. Er wordt een regenwaterriolering aangelegd en de bovenbouw wordt volledig opgeknapt. In het kader van het visie-
plan ‘Inkomzone Nieuwpoort-Bad’ voeren we in de Lombardsijdestraat tussen de Albert I-laan en Dienstweg Havengeul ook 
éénrichtingsverkeer in.

Vernieuwen van de Albert I-laan vak Cardijnlaan/Louisweg

De aanbestedingsprocedure voor het ver-
nieuwen van de Albert I-laan vak Cardijn-
laan/Louisweg (noordzijde) is momenteel 
lopende. De opening van de offertes vindt 
plaats op 18 januari 2017. De werken 
zullen in de loop van het voorjaar 2017 
worden opgestart.

Er worden nieuwe rioleringen voor het 
regenwater en afvalwater aangelegd. 
De heraanleg van de bovenbouw voor-

ziet een voetpad, groenzone, dubbel-
richtingsfietspad, langsparkeren met 
uitstapzone en de rijweg. Ter hoogte van 
de Louisweg en de Victorlaan wordt het 
kruispunt volledig heraangelegd. Gezien 
de impact op het verkeer, zullen de wer-
ken in 4 fasen worden uitgevoerd :

•	 fase 1: Cardijnlaan tot Victorlaan (thv 
midden van het kruispunt)

•	 fase 2: Victorlaan (thv midden van het 

kruispunt) tot Louisweg
•	 fase 3: kruispunt Albert I-laan/

Louisweg/H. Crombezlaan
•	 fase 4: kruispunt Albert I-laan/Victor-

laan

Technische dienst - Erwin Cloet
T 058 22 44 54
E erwin.cloet@nieuwpoort.be



PREVENTIE

PZ Westkust neemt 
Healthy Company 
Award in ontvangst

Binnen de PZ Westkust wordt sterk 
ingezet op een hoge alertheid, door-
zettingsvermogen, stressbestendig-
heid en fysieke paraatheid. Tijdens 
de wekelijkse opleiding en training 
in geweldbeheersing voor de per-
soneelsleden van de PZ Westkust 
komt sport uitgebreid aan bod. 
Sinds kort werkt de Politie Westkust 
hiervoor samen met de Wave Sport 
Health & Fitness Club in Oostduin-
kerke. Iedere politieman- en vrouw, 
die zich op het terrein begeeft, legt 
er een medische gezondheid- en 
conditietest af om zijn/haar fysieke 
parameters in kaart te brengen. 
Daarna krijgt iedereen een per-
soonlijk trainingsschema. Een uniek 
samenwerkingsproject!
Op dinsdag 22 november nam de PZ 
Westkust dan ook met trots de Heal-
thy Company Award in ontvangst.

Zeehonden

We plaatsten speciale borden in de 
jachthavens en op de aanloopstei-
gers om de zeehonden te bescher-
men en ze de nodige rust te gunnen.
We willen hiermee inwoners en 
bezoekers aanmanen om vanop 
een veilige afstand van de dieren te 
genieten.

Niet één maar twee beach bars!

Begin november schreef het stadsbe-
stuur een concessie uit voor niet één, 
maar twee beach bars in Nieuwpoort. 
De minimumprijs van een concessie 
tot uitbating van een beach bar werd 
vastgelegd op € 25.000 per beach bar per 
jaar. De eerste beach bar zal ter hoogte 
van de Meeuwenlaan komen. De andere 
beach bar zal zich ter hoogte van het 
vernieuwde Leopoldplein situeren.

De toekenning van de concessie van de 
beach bars vond plaats op 6 december 
2016 en kon op veel geïnteresseerden 
rekenen. De voorzitter van de aanbe-
stedingscommissie stelde vast dat er 
10 aanbiedingen werden ingediend. De 
opbiedingsronde gebeurde tweemaal, 
éénmaal voor lot 1 (de Meeuwenlaan) en 
éénmaal voor lot 2 (het Leopoldplein). 
De volgorde werd bepaald via loting en 
men kon steeds minimaal opbieden met 
€ 500.

Uiteindelijk werd het hoogste bod voor 
lot 1 uitgebracht door Chagall Beach 
bvba en voor lot 2 door Barza Projects.

De concessie zal voor 6 uitbatingsjaren 
verleend worden: namelijk van 2017 
tot en met 2022. Elk uitbatingsjaar zal 
steeds van 15 maart tot 15 oktober lopen. 
Buiten deze periode mogen geen con-
structies op het strand worden geplaatst 
of worden uitgebaat.

Restauratie kerkhof 

Er werd op het oude gedeelte van de 
begraafplaats Nieuwpoort-centrum 
een procedure voor verwaarloosde 
graven opgestart. De akte van verwaar-
lozing blijft tot 1 december 2017 aan 
het graf en aan de vijf ingangen van de 
begraafplaats geplakt.

Burgemeester Geert Vanden Brou-
cke vindt dat sommige graven zeker 
aan een opknapbeurt toe zijn. “De 
graven waarop een akte van verwaar-
lozing werd geplakt, moeten dringend 
opgeknapt worden. We vinden het 
als stadsbestuur belangrijk dat onze 
begraafplaats er net en onderhouden 
bij ligt. Dit betekent niet dat de graven 
zonder overleg met de families verwij-
derd zullen worden”. 

Verder zal een deskun-
dige werkgroep bepalen 
wat er met oude gra-
ven zal gebeuren. “Een 
werkgroep zal vaststellen 
welke graven van his-
torisch, volkskundig en 
sociaal-cultureel belang 
zijn. Deze grafmonumen-
ten zullen uiteraard in ere 
gehouden worden.”

Als men een grafmonument wenst te 
herstellen, dient men vooraf contact 
op te nemen met de dienst burgerlijke 
stand, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort, 
T 058 22 44 42 - burgerlijkestand@
nieuwpoort.be.

Na de herstelling en controle wordt dit 
bericht door de gemeentediensten ver-
wijderd. Het uittreksel mag niet zonder 
de toestemming van de bevoegde 
ambtenaar weggehaald worden.

Ten slotte zal het stadsbestuur zo’n 
€ 200.000 aan de vernieuwing van de 
begraafplaats besteden. “We zullen 
de wandelpaden opknappen en in een 
nieuw afscheidscentrum en columba-
rium investeren!



GEMEENTERAAD

VACATURES

FLITSEN UIT DE GEMEENTERAAD

Aankoop geluidsmateriaal voor de cel 
feestelijkheden - goedkeuring
Het huidige geluidsmateriaal waarover 
de dienst feestelijkheden van de stad 
beschikt, is aan vervanging toe. De raad 
keurde het voorgelegde bestek voor 
het leveren van nieuw geluidsmateriaal 
goed. Geraamde kosten: € 12.500 (BTW 
incl.).  

Willem De Roolaan vak Onze-Lieve-
Vrouwestraat/Langestraat - vernieuwen 
van de openbare verlichting
De raad gaf zijn goedkeuring voor de 
voorgestelde vernieuwing van de open-
bare verlichting in de W. De Roolaan 
tussen de O.L.-Vrouwstraat en Lange-
straat. Geraamde kosten: € 63.954,35 
(BTW incl.). 

I.W.V.A Bijzondere Algemene 
Vergadering dd. 23 december 2016
De raad ging akkoord met de dagorde 
van de Bijzondere Algemene Vergadering 
van de I.W.V.A. dd. 23 december 2016. 
De stad beschikt over 1.482 stemmen en 
heeft het recht heeft om 4 vertegenwoor-

digers aan te duiden voor deze Buiten-
gewone Algemene Vergadering. De raad 
heeft besloten om volgende afgevaardig-
den aan te duiden en het stemmenaantal 
onder hen te verdelen: de heer Bert 
Gunst, mevrouw Karin Debruyne-Van-
coillie, de heer Roland Woestijn en de 
heer Frans Lefevre. 

TMVW (IC) - Oprichting van dienstverle-
nend en intergemeentelijk samenwer-
kingsverband (TMVS)
De raad gaf zijn goedkeuring voor de op-
richting en deelname van een overlegor-
gaan voor intergemeentelijke samenwer-
king voor studie, organisatie en promotie 
van ondersteunende diensten op het vlak 
van logistiek, projectorganisatie, aankoop 
en facility management. De raad stelde 
de heren Frans Lefevre en Rik Lips, res-
pectievelijk als vertegenwoordigend en 
plaatsvervangend lid, aan. 

Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw budget 
2017
De raad ging in de zitting dd. 29 sep-
tember akkoord met de wijziging van 

het meerjarenplan 2014-2019 van de 
kerkfabriek O.L.-Vrouw. De kerkraad van 
de kerkfabriek O .L.-Vrouw stelde in de 
zitting dd. 4 juli 2016 het budget 2017 
vast. Dit kreeg het gunstig advies van het 
Bisdom Brugge op 23 augustus 2016. De 
gemeentelijke exploitatietoelage is vast-
gesteld op € 32.359,98, wat binnen het 
voorziene budget van het meerjarenplan 
2014-2019 ligt. 

Kerkfabriek Sint-Bernardus budget 2017
De raad keurde de wijziging in het meer-
jarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek 
Sint-Bernardus goed. De kerkraad van 
de kerkfabriek St.-Bernardus stelde in 
zitting dd. 4 juli 2016 het budget voor 
2017 vast. Dit kreeg het gunstig advies 
van het Bisdom Brugge op 23 augustus 
2016. De gemeentelijke exploitatietoe-
lage is vastgesteld op € 29.254,69, waar-
van 90 % ten laste van het stadsbestuur 
Nieuwpoort, goed voor € 26.329,22 en 
10 % ten laste van het gemeentebestuur 
Koksijde. Deze gemeentelijke exploitatie-
toelage ligt binnen het voorziene budget 
van het meerjarenplan 2014-2019. 

Het stadsbestuur van Nieuwpoort gaat over tot de aanleg 
van een werfreserve van 2 jaar voor de voltijdse functie van 

Ingenieur (A1a - A3a) - 2de oproep - Statutair
Diensthoofd secretarie (B1 - B3) - Statutair

Technisch assistent (D1-D3) in de functie van elektricien - Contractueel

INFO EN KANDIDATUURSTELLING
De kandidaturen kunnen tot en met 27 januari 2017 per aangetekende zending (poststempel geldt als bewijs) 
of tegen ontvangstbewijs bezorgd worden op volgend adres: 

Stadsbestuur Nieuwpoort, t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort.

De sollicitatiebrief dient vergezeld te zijn van volgende stukken:
•	 een	curriculum	vitae;	
•	 kopie	van	het	rijbewijs	B;
•	 een	uittreksel	uit	het	strafregister	model	1	(max.	3	maanden	oud);
•	 een	bewijs	dat	wordt	voldaan	aan	de	taalwetgeving	(indien	van	toepassing).

Verdere informatie over de wervingsvoorwaarden, de uit te oefenen functie en de procedure kan bekomen worden
op de website jobs.nieuwpoort.be of bij de personeelsdienst op volgend adres: 
Personeelsdienst - Justus Van Clichthovenstraat 42 - 8620 Nieuwpoort 
T 058 22 44 85 of T 058 22 44 89 of personeelsdienst@nieuwpoort.be.



GEMEENTERAAD

Infopunt Welzijn - 
Sociaal Huis - Astridlaan 103 - T 058 
22 38 75 - sociaalhuis@nieuwpoort.be
Maandag tot vrijdag van 8.30 u. 
tot 11.45 u.
Maandagnamiddag van 13.30 u. 
tot 17 u.

Overvloedige regenval - tussenkomst Vlaams Rampenfonds 

Kom ik in aanmerking voor een vergoeding?

In het Belgisch Staatsblad van 31 okto-
ber 2016 verscheen het Besluit van de 
Vlaamse Regering van 7 oktober 2016 
waarbij de langdurige overvloedige 
regenval en overstromingen, die van 27 
mei tot 26 juni 2016 plaatsvonden, als 
algemene ramp worden beschouwd. 
De geografische uitgestrektheid van de 
ramp wordt afgebakend tot alle Vlaamse 
gemeenten en steden.

Enkel als je voldoet aan de twee onder-
staande voorwaarden komt je in aanmer-
king voor een tegemoetkoming van het 
rampenfonds:

1. Je bent getroffen door een ramp die 
als zodanig erkend is door de Vlaamse 
Regering;

2. Je hebt door de erkende ramp in uw 
gebied schade opgelopen aan goede-
ren die niet verzekerbaar zijn door een 
brandpolis “eenvoudige risico’s”.

Voor het samenstellen van een dossier 
inzake schade aan particuliere goederen 
kan je je wenden tot ing. Frederik Gunst, 
Willem de Roolaan 90 (T 058 22 44 46).

Voor het samenstellen van een dossier 
inzake schade aan veeteelt en landbouw-
gewassen kan je je wenden tot de heer 
Ronny Beschuyt, Kaaiplein 2/0002 (T 058 
23 33 64).

Alle info en de formulieren voor het in-
dienen van de aanvraag zijn beschikbaar 
op de website van het Vlaams Rampen-
fonds (https://overheid.vlaanderen.be/
rampenfonds

De uiterste datum voor het indienen van 
de aanvragen tot financiële tegemoetko-
ming is vastgelegd op 31 januari 2017.

SOCIALE ZAKEN
De Voordeelpas 2017 komt er aan!

Heb je kinderen, ben je zelf tussen 2,5 
en 25 jaar oud, en zijn jullie in Nieuw-
poort gedomicilieerd? Hou dan de 
komende weken je brievenbus goed in 
de gaten! De nieuwe Voordeelpas Jeugd 
- Cultuur - Sport 2017 verdelen we bin-
nenkort op naam. 

Deze nieuwe voordeelpas gaat gepaard 
met een flyer, waarop de voordelen van 

deze pas staan en die je vertelt hoe je de 
speciale kortingscode kan aanvragen. 
Denk je recht te hebben op de code? Ga 
dan met je pas en de nodige bewijzen 
naar het Sociaal Huis. 

Zijn jullie nog maar net naar Nieuwpoort 
verhuisd en hebben jullie geen voordeel-
pas ontvangen? Vraag er dan gerust één 
aan via het Sociaal Huis.

Premies en sociale dienstverlening

Binnenkort verschijnt de nieuwste edi-
tie van de brochure ‘Premies en sociale 
dienstverlening in Nieuwpoort’. Daarin 
krijg je een overzicht van financiële 
tussenkomsten, die het stadsbestuur 
voorziet, de contactgegevens van de 
verschillende diensten en uitleg rond 
mogelijke hulp aan huis via het OCMW. 

De brochure is te raadplegen via de 
website van Nieuwpoort, onder de 
rubriek ‘Leven en Welzijn’ - ‘Sociaal 
Huis’. Een papieren exemplaar kan je 
verkrijgen bij de dienst bevolking en 
het kabinet van de burgemeester in 
het stadhuis, bij het Infopunt Welzijn in 

het Sociaal Huis en bij de verschillende 
mutualiteiten.

Meer informatie over je sociale rechten 
of regionale welzijns- en gezondheids-
organisaties vind je op de websites 
www.rechtenverkenner.be en 
www.desocialekaart.be. 



SOCIALE ZAKEN

HUIS VAN HET KIND - OONIE

My Handicap

Kom je in aanmerking voor een tege-
moetkoming aan personen met een 
handicap of een bijkomende maatregel 
(parkeerkaart, verminderingskaart open-
baar vervoer etc.)? Sinds 1 juli 2016 ge-
beuren de aanvragen bij de DG Personen 
met een handicap (FOD Sociale Zeker-
heid) niet meer op papier, maar volledig 
digitaal via www.myhandicap.belgium.be. 
De aanvraag moet dus niet meer eerst 
via het gemeentehuis gebeuren. 

Als je de wetgeving niet goed kent en 
daardoor niet weet op welke tegemoet-
koming en maatregelen je recht hebt, 
kan je via dezelfde toepassing vooraf een 

online screening doen (rubriek ‘Kom ik in 
aanmerking?’). 

Om ‘My Handicap’ te kunnen gebruiken, 
heb je een elektronische identiteitskaart 
(eID) met pincode en een kaartlezer 
nodig. Heb je dat niet of wil je liever wat 
ondersteuning krijgen? 

•	 Een familielid of kennis kan met jouw 
eID en pincode de aanvraag helpen 
indienen. 

•	 Geen hulp in de buurt of ken je je 
 pincode niet? Dan kan je terecht op 

het kabinet van de burgemeester 
 (T 058 22 44 02 - elke werkdag van 9 

u. tot 12 u. en van 13.30 u. tot 15.30 u.) 
of bij het OCMW: Stephanie Vanden-
bussche (T 058 22 21 82 - op afspraak) 
en Hanne Hosten (T 058 22 38 11 - op 
afspraak). 

•	 Ook de meeste ziekenfondsen kunnen 
je verder helpen.

Voor meer informatie over de mogelijke 
tegemoetkomingen: 
Directie-Generaal Personen met een 
handicap: 0800 987 99 (gratis nummer), 
maandag tot vrijdag, van 8.30 u. tot 12 u. 
- www.socialsecurity.be

TIP: Steeds vaker hebben we de elektronische identiteitskaart nodig om aanvragen te doen. Ben je daar niet zo vertrouwd mee? 
Dan kan je op dinsdag 24 januari om 13.30 u. in de bibliotheek terecht voor een infosessie, waarbij stap voor stap het gebruik 
van de eID en een aantal mogelijke toepassingen worden uitgelegd. Meer info vind je onder de rubriek van de bibliotheek.

Bedankt om mee te knutselen tegen armoede!

Op maandag 17 oktober 2016 vond de Wereldverzetdag tegen Armoede plaats. Verschillende klassen van de Vrije Basisschool 
Stella Maris en van de Gemeenteschool De Pagaaier gingen in op de oproep en knutselden prachtige kunstwerken met kosteloos 
materiaal. In ruil kregen ze een Domino-knutselboekje mee naar huis.

De tentoonstelling wist heel wat kijklus-
tigen aan te trekken. Ook het 4e en het 
5e leerjaar B van Stella Maris waren van 
de partij. Tijdens de dag ontmoetten we 
nieuwe vrijwilligers en dit allemaal bij 
een lekker tasje soep of koffie. Het was 
hartverwarmend om te horen dat veel 
gezinnen tevreden zijn met de onder-
steuning van het stadbestuur en van het 
project Domino en dat solidariteit nog 
altijd primeert. We zijn overtuigd dat we 
met z’n allen de strijd tegen armoede 
kunnen aangaan.
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Kledijwinkel Domino is een feit!

Na de kerstvakantie opent de kleding-
winkel van Domino zijn deuren. Alle 
gezinnen met een code op hun voor-
deelpas of met een doorverwijzing (via 
Kind&Gezin, school, arts, …) kunnen in 
het Sociaal Huis terecht voor tweede-
handskledij en -speelgoed voor kinde-
ren tussen 0 en 12 jaar. De prijzen zijn 

telkens zeer voordelig.
De winkel zal elke dinsdag van 9 u. tot 
11.45 u. open zijn en iedere eerste zater-
dag van de maand van 9 u. tot 11.45 u.

Kinderkledij en speelgoed blijft zeer 
welkom in het Sociaal Huis. Tijdens de 
openingsuren kan je dit materiaal aan 

het onthaal afgeven. Volwassenkledij kan 
je ook naar onze partnerinstelling vzw 
Camino, Helvetiastraat 47 in Koksijde 
bregen.

We zijn nog steeds op zoek naar vrijwil-
ligers om ons bestaand team te komen 
versterken! Alle helpende handen zijn 
welkom! Is het nu om de winkel open te 
houden, kledij te sorteren of de activitei-
ten voor de kinderen te begeleiden etc. 

Ilona Evrard
M 0498 92 92 55
E domino@nieuwpoort.be.

Ilona Evrard 
M 0498 92 92 55
E domino@nieuwpoort.be.

POP-UP inzamelpunt 
kinderkledij

Na de krokusvakantie voorziet het 
Sociaal Huis in elke basisschool 
een POP-UP inzamelpunt voor 
kinderkledij. 

Wanneer? Van maandag 6 maart 
tot vrijdag 10 maart bij de start en 
einde van de schooldag.

Wat? Kinderkledij van 0 tot 12 jaar 
in afgesloten dozen of zakken. Liefst 
geen speelgoed. 

Waar? In elke basisschool van 
Nieuwpoort waar het logo “POP-UP 
inzamelpunt Domino” hangt.

Beestenboel in Gemeentelijke Basisschool
‘De Pagaaier’

De Gemeentelijke Basisschool Nieuw-
poort ‘De Pagaaier’ organiseerde op 
vrijdag 18 november 2016 een groot-
oudersfeest dat volledig in teken van 
dieren stond. De kinderen werkten in 
alle klassen namelijk rond het thema 
‘dieren’ en daarom wou de directie een 
speciale activiteit op touw zetten. De 
grootouders en ouders konden hierbij 
niet ontbreken. 

Op het programma stonden verschil-
lende leuke en interactieve activiteiten. 
De kleuterafdeling kon van een heuse 

‘farm on wheels’ of mobiele kinder-
boerderij genieten. De leerlingen van 
het 1ste en 2de leerjaar mochten een 
leuke papegaaienshow aanschouwen. 
De kinderen van het 3de tot 6de leerjaar 
konden zich in een ‘blacklight mobiel’ 
uitleven. Zij mochten tekeningen met 
een blacklight stift maken en deze 
vervolgens in de blacklight mobiel 
bekijken. Zij worden hierbij begeleid 
door kunstenaar Gesman (Steven Ver-
vaecke). Ook werden de kinderen door 
muzikant Kris Demets geëntertaind.
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GEZONDE GEMEENTE

Nieuwe reeks Zilverwijzer voor 60-plussers
Na je 60ste krijg je te maken met fysieke veranderingen, het verlies van naasten of moet je je draai vinden na je 
pensioen of verhuizing. Geldt dit ook voor jou? Vaak kan het deugd doen om hierover met leeftijdsgenoten van 
gedachten te wisselen.

Zilverwijzer bestaat uit zes sessies. In 
de eerste basissessie ‘Oud is niet out’ 
wordt meer uitleg gegeven over het 
doel van deze reeks en hoe je je veer-
kracht kan vergroten. In de vervolg-
sessies wordt dan telkens een ander 
thema belicht:
1. Geven en nemen. Hoe vind je een 

evenwicht tussen tijd en ruimte ne-
men voor jezelf en er voor anderen 
zijn?

2. In beweging. Hoe krijg je meer 
beweging in je leven? Wat zijn de 
voordelen hiervan?

3. De boog kan niet altijd gespannen 
staan. Hoe ga je om met moeilijke 
momenten? Leer genieten van de 
kleine dingen.

4. Samen sterk. De kracht van contact 
met anderen.

5. Nooit te oud om te leren. Leren kan 
je je hele leven lang.

Via gesprekken, interactieve oefeningen 
en een PowerPoint-voorstelling leer 
je onder begeleiding van een gedreven 
coach (ook een 60-plusser) hoe je de 
nieuwe uitdagingen in je leven kan aan-
pakken. Tijdens elke bijeenkomst krijg 
je de kans anderen te inspireren door 
je eigen ervaringen en kennis te delen 
of je kan al luisterend zelf nuttige tips 
meepikken. Het aantal deelnemers is 
beperkt tot maximum 12 personen.

Zilverwijzer gaat van start op maandag 
6 februari 2017, van 9 u. tot 11 u. in 
de vergaderzaal van Centrum Ysara in 
Nieuwpoort-Bad. Er is één basissessie 
gevolgd door twee sessies waarvan het 
thema door de groep gekozen wordt. 
Bij voldoende interesse gaan ook de 
andere drie sessies door.

De sessies zijn gratis, maar gezien het 
beperkt aantal plaatsen, is vooraf in-
schrijven via het Sociaal Huis - Infopunt 
Welzijn nodig. 
Let wel: voor slechts 1 sessie inschrij-
ven is niet mogelijk. Er moeten ten 
minste drie bijeenkomsten gevolgd 
worden!

Op de website www.fitinjehoofd.be/
zilverwijzer kan je nog wat meer 
informatie over Zilverwijzer vinden en 

de ervaringen van eerdere deelnemers 
lezen.

Zilverwijzer
Wie? 60-plussers, max. 12 deelne-
mers.
Wanneer? van 9 u. tot 11 u. op 
maandag 6, 13 en 20 februari 2017. 
Bij voldoende interesse ook op 6, 
13 en 20 maart 2017.
Waar? Centrum Ysara, Dienstweg 
Havengeul 14, Nieuwpoort-Bad.
Kostprijs: gratis.
Inschrijven: verplicht via het Soci-
aal Huis - Infopunt Welzijn: Astrid-
laan 103 - sociaalhuis@nieuwpoort.
be - T 058 22 38 75.

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

OONIE’s tip: De gezinsbrochure - nieuwe editie

De gezinsbrochure werd onlangs ver-
nieuwd en probeert ouders en groot-
ouders nog beter te ondersteunen. De 
informatie is ingedeeld in de volgende 
rubrieken:

•	 opvang en school
•	 opvoeden en gezondheid
•	 rechten en plichten
•	 vrije tijd

•	 wonen en leven
•	 nuttige telefoonnummers en websites

De gezinsbrochure is verkrijgbaar via de 
scholen, de mutualiteiten en de OONIE-
zuilen (de bibliotheek, het zwembad, 
het stadhuis, het toerismekantoor in 
Nieuwpoort-Bad, de jeugddienst en het 
Sociaal Huis).

De brochure staat ook op de website 
www.nieuwpoort.be, onder Wonen - 
Leven en Welzijn - Huis van het Kind. Of 
vraag een papieren exemplaar aan via 
mail: oonie@nieuwpoort.be, met vermel-
ding van je naam en adres.
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Samen op weg naar goedkopere groene energie

Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook je steentje bijdragen 
tot het milieu? Doe dan mee aan de 6de editie van de groepsaankoop 100% groene 
stroom van de provincie West-Vlaanderen. 

In februari 2017 is er een veiling waar 
energieleveranciers hun beste bod kun-
nen doen. Daarna krijg jij een voorstel 
op maat met een duidelijk zicht op je 
mogelijke besparing. Pas dan beslis je 
om al dan niet te veranderen van ener-
gieleverancier. 

Let op: wie bij een vorige editie aan de 
groepsaankoop heeft deelgenomen en dit 
terug wenst te doen, moet zich wel op-
nieuw inschrijven! Inschrijven is mogelijk 
vanaf december 2016 tot eind januari 
2017 via www.samengaanwegroener.be. 
Bij eventuele vragen kan je een mail naar 
samengaanwegroener@west-vlaanderen.
be sturen.

Heb je geen toegang tot het internet of 
laat je je liever bijstaan? Neem dan zeker 
contact op met NieKo. Breng dan zeker 
je laatste eindafrekening voor ener-

gie mee! Daar vinden we immers alle 
gegevens terug om jouw inschrijving te 
kunnen vervolledigen.

Woonloket Koksijde - 
Sociaal Huis - Ter Duinenlaan 34 - 
8670 Koksijde
Open elke maandag-, dinsdag- 
en donderdagnamiddag van 13.30 u. 
tot 16 u.

Woonloket Nieuwpoort - 
Sociaal huis - Astridlaan 103 - 
8620 Nieuwpoort
Open elke woensdag van 9 u. 
tot 11.45 u.

Woonhuis NieKo - Zeelaan 24
T 058 53 34 90 - Na afspraak

Huisartsen wacht-
post 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, Mid-
delkerke 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 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 telefoonnum-
mer 058 41 02 12 vanaf zaterdag 12 
u. tot maandag 8 u.

MEDISCHE 
WACHTDIENSTEN

BIBLIOTHEEK

Digidokter

Vanaf januari 2017 komt digidokter 
Kevin maandelijks naar de bibliotheek. 
Heb je vragen over je computer? Of heb 
je problemen met je tablet, je smart-
phone etc. Geen probleem! Iedereen 
met vragen over digitale media kan in 
de bibliotheek terecht bij onze di-
gidokter. Hij neemt de tijd om te luisteren naar je vragen en zoekt naar 
antwoorden en oplossingen.

Wanneer? Op maandag 16 januari van 10 u. tot 11.30 u. en op maandag 
13 februari van 10 u. tot 11.30 u. in de bibliotheek.
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Infosessie eID

Steeds vaker hebben we een elektro-
nische identiteitskaart (eID) nodig. De 
aanvraag voor personen met een handi-
cap of de berekening van het inkomens-
tarief voor Kind en gezin kan enkel nog 
digitaal, via een eID gebeuren. Ook bij de 
aanvraag voor een studietoelage of de 
aangifte van belastingen is dit het geval. 
Daarnaast is het een handig middel om 
zelf de nodige attesten af te drukken (bij 
de mutualiteit, vakbond, student@work, 
enz.) of om je persoonlijk dossier bij 
de verschillende overheidsdiensten via 
My.belgium.be te raadplegen.

De infosessie richt zich op personen 
die de eID vaak nodig hebben, maar de 
werking ervan nog niet helemaal onder 
de knie hebben. Een lesgever van Open 
School zal deze toepassingen stap voor 
stap uitleggen.

Deze vorming is ook interessant voor 
al wie thuis niet over een pc of printer 

beschikt. In de bibliotheek staan immers 
vier computers met ingebouwde kaartle-
zer en een printer, waar je als lid gebruik 
kan van maken.

De infosessie vindt plaats op dinsdag 24 
januari 2017 in de bibliotheek van 13.30 
u. tot 16.30 u.

Bij de inschrijving betaal je € 5 (graag 
gepast geld meebrengen). Wij noteren 
dan je naam en de 
toepassingen die jou 
meest interesseren, 
zodat die zeker aan 
bod komen. Daar-
naast ontvangt elke 
deelnemer de cursus 
op papier en een 
gratis kaartlezer.

Deze cursus wordt 
georganiseerd door 
het Sociaal Huis 

i.s.m. de bibliotheek. Inschrijven kan op 
volgende locaties:
•	 de	bibliotheek	(Kokstraat	18A);
•	 het Sociaal Huis (Astridlaan 103). 

Meer info: Ilse Cranskens - T 058 22 
38	75	of	sociaalhuis@nieuwpoort.be;

•	 het stadhuis bij het kabinet van de 
burgemeester	(Marktplein	7);

•	 het toerismekantoor in Nieuwpoort-
bad (Hendrikaplein 11).

Nieuwpoortse gewrochten: Josse Clichtove
In Nieuwpoort bestaat er een Justus Van Clichthovenstraat, genoemd naar de humanist en theoloog Josse Clichtove.

Tijdens de expositie vertellen we je meer over deze grote Nieuwpoortenaar, die al tijdens zijn leven faam genoot bij de Euro-
pese edellieden en bisschoppen. 

De tentoonstelling loopt van 2 februari t.e.m. 15 maart 2017 en is gratis in de bibliotheek te bezichtigen.

Wie Wat Waar?
We duiken opnieuw in het verre verleden en keren terug naar 1949. Rosette Bens, beter gekend als juffrouw Serneels, leidde 
toen de vissertjes door de woelige wateren van het derde kleuterklasje.
Herken je iemand? Laat het ons weten op chantal.bekaert@nieuwpoort.be of spring eens binnen in de bibliotheek.
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CULTUUR

Week van de Amateurkunsten 2017 - OPROEP
De Week van de Amateurkunsten is een kunstenfestival voor en door iedereen die gepassioneerd 
is door kunst. Van zaterdag 29 april tot en met zondag 14 mei 2017 wordt overal in Vlaanderen de 
pracht van ‘zelf kunst maken’ in de kijker gezet. 

Dit jaar kunnen kunstenaars in diverse 
disciplines het beste van zichzelf geven 
rond het centrale thema ‘THE MAKING 
OF...’. We leggen de focus op het creatie-
proces, het werk achter de schermen, op 
proberen, vernieuwen, ervaring opbou-
wen en natuurlijk op de schoonheid van 
zelf kunst in de vrije tijd te beoefenen.

In de Nieuwpoortse Stadshalle organise-
ren we tijdens deze 22ste editie opnieuw 

een indrukwekkende tentoonstelling. 
Inschrijven hiervoor kan vanaf 1 februari 
2017. Wil je graag eens aan iedereen 
laten zien dat talent meer is dan gewoon 
geluk? Neem contact op met de dienst 
Cultuur en help ons een blik achter de 
schermen te bieden!

Het WAK-inspiratieboekje is te 
downloaden op www.nieuwpoort.be

Dienst Cultuur - Valkestraat 18 
T 058 79 50 00
E cultuur@nieuwpoort.be

Donderdagfilmdag - Cinema City

Het filmaanbod van Centrum Ysara en de City ziet er voor januari en februari veelbelovend uit. De voorstellingen zijn telkens 
om 14 u. en 20 u. Tickets: € 4 - € 2 met jeugdvoordeelpas - € 2,50 met filmpas (€ 25 voor 10 entrees) 

CAFÉ SOCIETY - 5 JANUARI 2017 

De jonge Bobby 
Dorfman heeft 
genoeg van de 
beslommerin-
gen rond zijn 
eenvoudige 
joodse familie 
en hij verruilt 

het New York van de jaren ’30 voor 
de glitter en glamour van het klas-
sieke Hollywood. Hij gaat aan de slag 
als loopjongen voor zijn oom Phil, een 
machtige impresario voor filmster-
ren. Hij wordt al snel verliefd op Phils 
secretaresse. Bobby neemt genoegen 
met haar vriendschap aangezien zij 
al een relatie heeft. Wanneer ze plots 
vertelt dat haar vriend het net heeft uit-
gemaakt, neemt Bobby's leven plotse-
ling een flinke wending.

CAROL - 19 JANUARI 2017

New York, begin jaren '50. Therese 
Belivet werkt in een warenhuis in Man-
hattan en droomt van een spannender 
leven. Wanneer ze Carol Aird ontmoet, 
een verleidelijke vrouw die gevangen zit 

in een ongelukkig 
huwelijk, slaat de 
vonk onmiddellijk 
over. Carols ver-
vreemde echtge-
noot ontdekt hun 
relatie en neemt 
wraak door haar 
geschiktheid als 
moeder aan te 
vechten. Carol 

en Therese voelen zich gedwongen de 
situatie te ontvluchten en ondernemen 
een spontane reis door Amerika. Geno-
mineerd voor 6 Oscars.

ME BEFORE YOU - 2 FEBRUARI 2017

Louisa 'Lou' Clark 
woont in een af-
gelegen dorpje op 
het Engelse plat-
teland. Ze wordt 
op de proef ge-
steld wanneer ze 
wordt ingehuurd 

om de zorg van Will Traynor op zich te 
nemen. Hij is een rijke jonge bankier 
wiens leven na een ongeluk compleet is 
veranderd. Hij was een echte avon-

turier, maar zijn handicap heeft hem 
cynisch gemaakt en zijn levenslust is 
verdwenen. Lou is vastberaden hem 
ervan te overtuigen dat het leven zeker 
nog zin heeft.

BEN-HUR - 16 FEBRUARI 2017

Judah Ben-Hur is een Joodse prins die 
valselijk door zijn geadopteerde broer 
Messala beschuldigd wordt. Hij verliest 
alles en wordt uiteindelijk als slaaf op 
de Romeinse galeien gezet. Niemand 
had ooit verwacht dat hij zou terugke-
ren, maar toch gebeurt het ondenkba-
re. Vastbesloten om zijn joodse volk te 
redden houdt hij vol in het harde leven 
als slaaf. Vervolgens gaat hij de strijd 
aan tegen het Rijk, en de man die hem 
verraden heeft, in een grote strijdwa-
genrace.
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Vormingen voor verenigingen

De projectvereniging Achthoek organi-
seert al twee jaar lang opleidingen in 
de regio voor bestuursvrijwilligers. We 
willen deze opleiding zo goed mogelijk 
op hun wensen en noden laten aanslui-
ten. Daarom verspreidden we in juni een 
korte vragenlijst.

Vorming Plus i.s.m. Achthoek & Provinci-
aal Steunpunt vrijwilligers organiseert op 
basis van deze vragenlijst een opleiding 
over vaardig vergaderen. Wat zijn de tips 
en tricks om een goede vergadering te 
houden?

Vergadermoeheid, slecht gemaakte 
afspraken, dezelfde personen die steeds 
aan het woord komen, veel gepraat 
met weinig resultaten etc. Het zijn veel 
gehoorde uitspraken van mensen die in 
allerlei raden, commissies of verenigin-
gen actief zijn. In een eerste sessie is er 
een inleiding met concrete tips. In een 
tweede sessie bespreken we vragen en 
cases van deelnemers. 

Wanneer? Donderdag 23 en donderdag 
30 maart 2017 van 19. 30 u. tot 22 u.

Waar? Ten Patershove, M. Doolaeg-
hestraat 2A 8600 Diksmuide

Kostprijs: € 12 / € 6 voor inwoners 
Nieuwpoort en Achthoekgemeenten

Inschrijven kan op www.vormingplusow.
be of via 058 31 14 94

Nieuwjaarsconcerten 2017

In januari verwent het stadsbestuur elk jaar alle muziekliefhebbers met een feestelijk nieuwjaarsconcert in Centrum Ysara. 
In 2017 zijn we al aan de 8ste editie toe. Muziek en spektakel zijn nog steeds de vaste ingrediënten. 

Drie koningen = Drie verenigingen
De Koninklijke Katholieke Fanfare en 
de Nieuwpoort Concert Band krijgen 
het gezelschap van gelegenheidskoor 
Opportus om op vrijdag 6 januari om 20 
u. en op zaterdag 7 januari om 14.30 u. 
een programma te brengen dat perfect 
in de Nieuwjaarssfeer past. Laat je 
meevoeren met de prachtige muzikale 

uitvoeringen en zet het nieuwe jaar 
alvast sfeervol in. 

Tickets: € 2
VVK: Infobalie Stadhuis I Infokantoor 
Hendrikaplein I City Valkestraat I 
www.cultuurnieuwpoort.be

Artiest zoekt Feestneus - Feestneus zoekt Artiest

Ben je muzikant of performer? Heb je een fantastisch aanbod aan kinderanimatie of heb je een act die een breed publiek 
aanspreekt? Tot uiterlijk 17 maart 2017 kan je je als kandidaat voor ‘Artiest zoekt Feestneus’ inschrijven.

‘Artiest zoekt feestneus’ biedt je als 
artiest een pak extra podia aan in de 
regio en dit op feesten die inwoners zelf 
organiseren. Een jury selecteert in april 
een groep artiesten die geschikt is voor 
dit soort feesten. Vanaf je geselecteerd 
bent, kunnen organisatoren je voor een 
optreden boeken. ‘Artiest zoekt Feest-
neus’ vergoedt je optreden en staat 
open voor alle talent en genres.

Ben jij dus een lokaal/regionaal talent 
op zoek naar nieuwe speelplekken in 
de regio?
Bezorg ons dan je inschrijvingsformu-
lier en demo voor begin maart.

Of organiseer je samen met enkele 
buren een straat-, wijk- of buurtfeest 
en ben je ervan overtuigd dat samen 
feesten veel aangenamer is? Bezorg 
ons je inschrijvingsformulier en maak 
je keuze uit ons aanbod aan artiesten. 
‘Artiest zoekt feestneus’ geeft lokaal 
en regionaal artistiek talent speelplek-
ken en speelkansen door hen gratis 
aan straat-, wijk- of buurtfeesten ter 
beschikking te stellen.

Inschrijvingsformulieren en praktische 
details kan je vinden op www.artiest-
zoektfeestneus.be
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Poëzieweek 2017 
In januari gaat de jaarlijkse poëzie-
week in Vlaanderen en Nederland 
terug van start.
Op het podium van de City zullen 
maar liefst 12 verschillende dichters 
onder de noemer ‘Poëzie aanmeren’ 
uit eigen werk voordragen: 
Jana Arns, Daniel Billiet, Astrid 
Dewancker, Charles Ducal, Philip 
Hoorne, Luc C. Martens, Erna 
Schelstraete, Erwin Steyaert, Yerna 
Van den Driessche, Jan Van Gompel, 
Roel Richelieu Van Londersele en 
Geert Viane. Philip Meersman is de 
presentator van de avond en ook 
raptalent Brihang is opnieuw van de 
partij! Aansluitend op de vertoning 
kan je ook van een receptie genieten.

Wanneer? Zaterdag 27 januari 2017 
om 19.30 u.

Waar? City, Valkestraat 18

Kostprijs: Gratis toegang, maar 
reservatie per mail aan de 
organisatie gewenst.

Organisatie: Astrid Dewanker - 
astrid.dewancker@telenet.be

Too good to be true!

2016 was voor Sioen een jaar om niet te 
vergeten. De Gentse singer-songwriter 
schrijft al 15 jaar liedjes en heeft on-
dertussen zes albums op zijn palmares 
staan. Met zijn band stond hij al 3 keer op 
Rock Werchter, trad hij op in heel Europa 
en maakte hij ook geregeld muzikale uit-
stapjes naar Zuid-Afrika en Zuid-Korea. 

Tijdens zijn unieke theatertournee ‘Too 
good to be true’ laat Sioen zich door 
verschillende gastmuzikanten omringen 
die een onmiskenbare invloed op hem 
gehad hebben. Lady Linn en Jeroen 
Baert zullen hem alvast naar ons podium 
in Centrum Ysara vergezellen. Op deze 
feestelijke avond brengt hij verscheidene 
nummers uit zijn rijke repertoire. Tot zijn 
bekendste deuntjes behoren Cruisin, No 
Conspiracy At All en Another Ballad. 

Wanneer? Zaterdag 21 januari 2017 - 20u
Waar? Centrum Ysara, Dienstweg Haven-
geul 14
Tickets: VVK € 14 - ADD € 16,50
Korting: 50% korting met jeugdvoordeel-
pas I € 2 korting voor -26j en 60+ 
VVK: Infobalie Stadhuis I Infokantoor 
Hendrikaplein I City Valkestraat I www.
cultuurnieuwpoort.be

Heb je de smaak 
te pakken en wil je 
graag nog andere 
voorstellingen mee-
pikken?
In de rubriek ‘Uit in Nieuwpoort’ vind je 
meer info over de andere veelbelovende 
voorstellingen in Centrum Ysara en de 
City, alsook op www.cultuurnieuwpoort.
be.

JEUGD

Techniekacademie 2017

Zit je in het vijfde of zesde leerjaar en ben je graag creatief bezig? Of kriebelt het om zelf van alles te maken? 

Tussen 18 januari en 3 mei 2017 zullen 
er 12 workshops voor kinderen uit het 
5de en 6de leerjaar georganiseerd worden. 
Deze gaan niet door tijdens de vakanties 
en op de Buitenspeeldag. De workshops 
worden in het kader van de ‘Techniekaca-
demie’ ingericht. Dit is een initiatief van 
Hogeschool Vives met als inrichter stad 
Nieuwpoort en wil kinderen met techniek 
en technologie kennis laten maken.

Via 12 concrete workshops o.l.v. pro-
fessionele techniekmentoren komen 
kinderen op een unieke manier in contact 
met chemie, hout, metaal, kunststof, 
elektriciteit, elektronica en informa-
tica. Daarnaast voorzien we een actief 
bedrijfsbezoek. Op het einde van de 
werklessen nodigen we alle ouders uit op 
de diploma-uitreiking.

Inschrijven kan via www.techniekacade-
mie-nieuwpoort.be. Het aantal deelne-
mers is beperkt tot 20. De deelnameprijs 
bedraagt € 70 (materiaal en verzekering 
inbegrepen). Er is ook een fiscaal at-
test beschikbaar zodat tot 45% van het 

bedrag gerecupereerd kan worden. Het 
tweede kind van hetzelfde gezin krijgt  
€ 10 korting. Kinderen met een kortings-
code op de voordeelpas kunnen van 50% 
korting genieten.
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Naschoolse kinderopvang
De buitenschoolse kinderopvang in het 
jeugdcentrum is bedoeld voor kinderen 
van 2,5 tot 12 jaar. We willen er kin-
deren in een niet-schoolse en kind-
vriendelijke sfeer laten doorbrengen. 
De kinderen worden met de schoolbus 
naar de jeugddienst gebracht. Ouders 
moeten s’ avonds zelf hun kinderen 
komen ophalen.

Er is elke schooldag opvang voor-
zien van 16 u. tot en met 18 u. en elke 
woensdagmiddag van 11.45 u. tot 18 
u. Liefst op woensdagmiddag een 
lunchpakket, een drankje en een koekje 
meegeven.

Op woensdag organiseren we vaak 
speciale activiteiten zoals knutselen, 
een filmvoorstelling bijwonen, maskers 
maken, kleuterdansen, een vertelna-
middag etc.

Kinderen kan je bij de jeugddienst 
inschrijven voor de buitenschoolse op-
vang. Daar dien je een medische fiche 
over je kind in te vullen. De prijs voor 
opvang bedraag € 0,50 per begonnen 
halfuur. Er wordt gewerkt met beurten-
kaarten (€ 20), die de begeleiders van 

de opvang bijhouden. Kinderen met een 
kortingscode op de voordeelpas genie-
ten van 50% korting. De dagen waarop 
je van de opvang gebruik wil maken, 
moeten niet op voorhand doorgegeven 
worden.

Carnavalsfeest
Op zaterdag 25 februari 2017 vieren we 
carnaval! We halen onze leukste kleren 
uit de kast en veranderen in ons favoriete 
personage. We organiseren opnieuw een 
heus carnavalsfeest met kinderdisco in 
zaal Iseland in de vismijn. Dit verkleed-
festijn duurt van 14 u. tot 17 u.
De kostprijs bedraagt € 2 per kind.

Jeugddienst, Dudenhofenlaan 2b
T 058 23 91 26
E jeugd@nieuwpoort.be

SPORT EN RECREATIE

Sportpark: 
Voetbalkalender 
Januari - februari - (begin) maart 2017

•	 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) 

•	 Zaterdag 14/01:
 Astra - Vet. Adinkerke (13.30 u.)
 Trianon - Vet. Veurne (15.15 u)

•	 Zaterdag 21/01:
 Davo Gold - Vet. Veurne (13.30 u.)
 Trianon - Vet. Adinkerke (15.15 u.)

•	 Zondag 22/01:
 F.C. Ramskapelle - Depoorter (9.30 

u.)

•	 Zaterdag 28/01:
 Trianon - De Kroon (13.30 u.)
 Schiptje - Astra (15.15 u.)

•	 Zondag 29/01:
 F.C. Ramskapelle - Kraeyenhof (9.30 u.)

•	 Zaterdag 11/02:
 Davo Gold - Trianon (15.00 u.)

•	 Zaterdag 18/02:
 Schiptje - Trianon (13.45 u.)
 Davo Gold - Astra (15.30 u.)

• Zaterdag 25/02:
 Astra - FC Marvan (13.45 u.)
 Schiptje - Rialto (15.30 u.)

• Zaterdag 04/03:
 Astra - Sportacus (13.45 u.)
 Schiptje - Vet. Veurne (15.30 u.)
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Quiz van de sportdienst

Maar liefst 62 ploegen waren op vrij-
dag 25 november 2016 aanwezig op de 
jaarlijkse Quiz van de Sportdienst. Onder 
leiding van quizmaster Roger Maes 
werd het opnieuw een gezellige avond. 
Verschillende onderwerpen kwamen aan 
bod zoals natuurkunde, Nieuwpoort, bio-
logie, politiek, geschiedenis, toerisme, 
actualiteit, sport, muziek, aardrijks-
kunde, film/TV/radio, eten en drinken. Er 
was ook een rode draad die de deelne-
mers moesten ontrafelen. Op het einde 
van de quiz hadden we prijzen voor de 
eerste 5 ploegen voorzien: d’Oede Mus-
sels (met 103 ptn), KVWN d’Oede Jonge 
(100 ptn), De Bende van Bonjé (96 ptn), 
Fill Jill (92 ptn) en Freddy Veirs (91,5 ptn).
In de loop van de avond werden ook 2 
zeiltrips met de Endlich en 3 waardebon-
nen van Buencamino verloot.

Krokusvakantie 2017

Voor onze jonge sportievelingen organiseert de sportdienst tijdens de krokusvakan-
tie van maandag 27 februari tot en met vrijdag 3 maart 2017 een omnisportkamp 
en een initiatie zelfverdedigingssport. De lessen vinden plaats in de stedelijke 
sportzaal en in het Chirolokaal in de Dudenhofenlaan, tekens van 9 u. tot 18 u.

1e, 2e en 3e leerjaar: voormiddag: omnisport en namiddag: initiatie 
zelfverdedigingssport

4e, 5e en 6e leerjaar: voormiddag: initiatie zelfverdedigingssport en namiddag 
omnisport.

Kostprijs: € 80 (Nieuwpoortenaars) en € 90 (niet-Nieuwpoortenaars). Verzekering 
is inbegrepen.

 Sportdienst Nieuwpoort
Dudenhofenlaan 2B - T 058 23 75 40

‘START TO RUN’ 2017

Deze jogcursus wordt georganiseerd 
door de Sportdienst in samenwerking 
met MACW. De reeks start op maandag 
20 februari 2017 en duurt 10 weken (3 x 
een half uurtje per week). De eerste les 
start om 18.30 u. Er is geen voorkennis 
vereist.

Wanneer? Iedere maandag-, woens-
dag-, vrijdagavond om 19 u.
Waar? Atletiekpiste van het sportpark 
“De Lenspolder” in de Dudenhofen-
laan.
Prijs: € 30 (inbegrepen: verzekering en 
begeleiding voor de ganse duur van de 
cursus).

Robrecht Beyens, Langestraat 147, 
Nieuwpoort - M 0468 25 80 89 of 
bij de stedelijke sportdienst - 
T 058 23 75 40.
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8ste Duin - Strand - Poldertocht: MOUNTAINBIKE

Op zondag 5 februari 2017 gaat voor 
de 8ste keer de Duin - Strand - Polder 
toertocht Mountainbike van start. Het 
parcours werd lichtjes vernieuwd en voor 
de beginnende mountainbiker is een 
parcours van 30 km mogelijk.
Mountainbikers hebben de keuze tussen 
30, 40 of 50 km en starten tussen 8 u. en 
13.30 u. Handbikers hebben 25 km voor 
de boeg en kunnen tussen 9.30 u. en 
13.30 u. starten.

Er is 1 bevoorrading voor de 30 km, de 
25	km	(handbikers)	en	de	40	km;	voor	de	
tocht van 50 km worden 2 bevoorradings-
posten voorzien.
De deelname kost € 4, maar is gratis 
voor jongeren tot en met 15 jaar. Inschrij-
ven bij de stedelijke sportdienst, Duden-
hofenlaan 2 B. 

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

Nog steeds sportpassen te koop!
Een sportpas kost slechts € 25 en geeft je recht op 20 sportbeurten. Deze kaart kan je aan de kassa van het stedelijke zwem-
bad (Leopold II park) kopen.

Eénzelfde kaart kan ook door meerdere leden van het gezin gebruikt geworden. De kinderen kunnen bijvoorbeeld aan het 
kleuterturnen deelnemen en de ouders kunnen naar de aquajogging gaan. Een ISB-sportverzekering is inbegrepen. De sport-
lessen gaan niet door in schoolvakanties en op feestdagen.

Het sportaanbod: 

MAANDAG
•	 14 u - 15 u.: seniorengym in Centrum 

Ysara
•	 16.45 u. - 17.30 u.: kleuterturnen 
 (1e kleuterklas)
•	 17.30 u. - 18.15 u.: kleuterturnen 
 (2de en 3de kleuterklas)
Elke maandag uitgezonderd op 6/2, 
27/2, 6/3, 3/4, 10/4, 17/4, 1/5 en 8/8.
Aquafitness: 6 en 13 maart
Aquajogging: 20 en 27 maart

DINSDAG
•	 9.30 u - 10.30 u.: seniorengym in de 

stedelijke sportzaal

•	 10.30 u. - 11.30 u.: omnisport voor 
mensen met een beperking in de 
stedelijke sportzaal

•	 19 u. - 20 u.: bodyfit in de stedelijke 
sportzaal

Elke dinsdag uitgezonderd op 28/2, 7/3, 
4/4, 11/4 en 9/5.

WOENSDAG
Aquagym: elke woensdag uitgezonderd 
op 1/3, 8/3, 5/4 en 12/4.
•	 13 u. - 15 u.: omnisport (1ste t.e.m. 3de 

leerjaar) in de stedelijke sportzaal
•	 15 u. -17 u.: omnisport (4de t.e.m. 6de 

leerjaar) in de stedelijke sportzaal
•	 17 u. - 18 u.: omnisport voor 12+ in 

de stedelijke sportzaal

Elke woensdag uitgezonderd op 1/3, 
8/3, 5/4 en 12/4.

DONDERDAG
•	 14 u. tot 16 u.: multi-sportnamiddag 

voor alle leeftijden in de stedelijke 
sportzaal

Elke donderdag uitgezonderd op 2/2, 
2/3, 9/3, 6/4, 13/4, 11/5, 18/5 en 25/5.

Huldiging sportlaureaten
Op zondag 26 februari 2017 huldigen we vanaf 10.30 u de Sportlaureaten 2016. Dit gebeurt in de Stadshalle 
tijdens de receptie van de sportraad.

Er worden verschillende trofeeën uitgereikt: de trofee voor Sportprestatie, de Sportjongerentrofee en de 
trofee voor Sportverdienste.
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Kleuterboemeldag
voor scholen

Op dinsdag 18 en donderdag 20 
oktober 2016 organiseerde de stede-
lijke sportdienst voor de 8ste keer een 
kleuterboemeldag voor de kleuters van 
alle Nieuwpoortse scholen. Op dinsdag 
waren de kleuters van het Stella Maris 
aan de beurt en op donderdag konden 
de kleuters van de Pagaaier en de 
Vierboeten zich uitleven.

Via een doorschuifsysteem konden 
ze verschillende sporten uitproberen 
zoals circustechnieken, zwemmen 
en een hindernissenparcours etc. 
Deze activiteiten vonden plaats in de 
sportzaal, in het Chirolokaal en in het 
stedelijk zwembad. 

Na afloop kregen alle kleuters een 
drankje, een koekje en een geschenkje 
aangeboden.

Sportieve Nieuwpoortenaar in de kijker

Jeremy Graulus, triatleet én Nieuwpoor-
tenaar, nam in november 2016 deel aan 
de Spaanse triatlon ‘De Toroman’. Daarin 
moeten de atleten 10 km zwemmen 
en 10 km mountainbiken (dag 1), een 
tijdrit van 285 km fietsen (dag 2) en een 
trailrun van 84 km op onverharde wegen 
(dag 3).

Deze triatlon is niet voor iedereen ge-
geven: slechts enkele personen over de 
hele wereld hebben deze sportprestatie 
tot een goed einde kunnen brengen. Ook 
medelandgenoten Wim Fierens en Glenn 
De Vos waren van de partij tijdens deze 
triatlon.

Het werd voor Jeremy een uitputtende 
(wed)strijd, maar hij slaagde er toch in 
om als 9de de eindstreep te halen. Na 
een 9 maandenlange voorbereiding, kon 
Jeremy zich officieel ‘Toroman’ noemen. 
Een fantastisch resultaat waar hij terecht 
trots op mag zijn! 

Tijdens zijn eerste dag verliep het zwem-
men zeer goed. Hij kon de 10 km zwem-
men in slechts 3 uur afleggen en kwam 
als 7de deelnemer uit het water. Tijdens 

het mountainbiken kreeg hij last aan zijn 
onderrug, maar hij wist toch als 8ste te 
finishen. Een plaats waar hij zeer geluk-
kig mee was. 

Op de tweede dag stond een zware 
klimtijdrit op het programma. Na 10 
uur en 52 minuten op de fiets gezeten 
te hebben, kon hij eindelijk uitrusten en 
gemasseerd worden. 

De derde en laatste dag stond volledig in 
het teken van de trailrun van 87 km. Deze 
kon hij, ondanks maagproblemen, in een 
supertijd van 9 uur en 41 minuten tot een 
goed einde brengen. 

Tijdens de wedstrijd werd hij bijgestaan 
door Benjamin en Roland Graulus als 
ondersteunend team. Zij hielpen hem 
deze fantastische ervaring te volbrengen.
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ZWEMBAD

Openingsuren 
kerstvakantie
Van zaterdag 24 december t.e.m. 
zondag 8 januari 2017.

Maandag 26/12 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 24 en 31/12 9 u. - 16 u.
Zaterdag 9 u. - 18 u.
Zondag 25/12 en 1/01 gesloten
Zondag 9 u. - 13 u.
Op zondag 25 december en 1 januari 
is het zwembad gesloten.

Openingsuren 
krokusvakantie
Van maandag 27 februari t.e.m. 
zondag 5 maart.

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. - 13 u.

Nieuwe reeks aquacycling

Vanaf maandag 9 januari, dinsdag 10 januari en vrijdag 13 januari 2017 gaat 
een nieuwe lessenreeks aquacycling van start. 7 lessen kosten €55. Aangepast 
schoeisel is verplicht om deel te nemen.

Maandag van 9 januari t.e.m. 
20 februari 2017:
•	 van 17.45 u. - 18.30 u.
•	 van 18.35 u. - 19.20 u. 
•	 van 19.25 u. - 20.10 u. 
•	 van 20.15 u. - 21 u. 

Dinsdag van 10 januari t.e.m. 
21 februari 2017 :
•	 van 10 u. - 10.45 u. 
•	 van 10.50 u. - 11.35 u. 

Vrijdag van 13 januari t.e.m. 
24 februari 2017:
•	 van 19.45 u. - 20.30 u. 
•	 van 20.35 u. - 21.20 u.

Info en inschrijven: kassa van 
het zwembad - T 058 23 38 88
E zwembad@nieuwpoort.be.

Nieuw aanbod: kleuterdans

Kan je kleuter ook niet blijven stilzitten als er muziek speelt? Ben je voor hem of haar op zoek naar een leuke bezigheid? Dan is 
de nieuwe reeks kleuterdans misschien iets voor jullie! 

Onder begeleiding van de laatstejaars-
studenten kinderzorg van het Atheneum 
De Vierboete kunnen kinderen uit de 2e 
en 3e kleuterklas zich een uurtje op mu-
ziek uitleven. De fantastische kinderdisco 
is volledig op maat van de kinderen. 
Ouders kunnen ondertussen iets in de 
gratis koffiehoek drinken en de niet-
deelnemende broers of zussen kunnen 
een spelletje spelen.

Deze danssessies zijn bedoeld voor een 
kleine groep. Wacht dus zeker niet te 
lang met inschrijven!

Voor wie? Kleuters uit de 2e en 3e kleu-
terklas.
Waar? Nieuwpoort-Bad, Centrum Ysara, 
Dienstweg Havengeul. 
Wanneer? 10 sessies op woensdagna-
middag, van 14 u. tot 15 u.
Precieze data? 11/1, 18/1, 25/1, 1/2, 8/2, 
15/2, 22/2, 8/3 en 15/3.
Kostprijs? € 20 voor de hele reeks - € 10 
voor wie een voordeelpas met code heeft 
(VDP+). Betalen kan bij de inschrijving 
(liefst contant)! 
Info en inschrijven? Via de jeugddienst, 
de sportdienst, het Sociaal Huis of 
Domino.

Jeugddienst: Shana Poley
T 058 23 91 26
E jeugd@nieuwpoort.be
Sportdienst: Evelyn Vyvey
T 058 23 75 40
E sport@nieuwpoort.be
Sociaal Huis: Ilse Cranskens 
T 058 23 38 75
E sociaalhuis@nieuwpoort.be
Domino: Ilona Evrard
M 0498 92 92 55
E domino@nieuwpoort.be.
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Activiteiten sportpas voorjaar 2016

‘Aquagym voor senioren’ start vanaf 
woensdag 11 januari t.e.m. woensdag 7 
juni 2017 van 9.30 u. tot 10.20 u. Tijdens 
de vakantie gaat deze activiteit niet door.

‘Leren zwemmen voor volwassenen en 
senioren’ start vanaf woensdag 11 janu-
ari 2017 met een nieuwe lessenreeks. 

Deze cursus loop t.e.m. 22 maart 2017. 
Heb je altijd willen leren zwemmen en is 
het er nooit van gekomen? Deze 10-de-
lige lessenreeks is de ideale gelegenheid 
om het te leren. Er staat geen leeftijds-
grens op en is toegankelijk voor ieder-
een. De lessen gaan door op woensdag 
van 10.30 u. tot 11.15 u. 

Prijs: €35 (inkom zwembad en verzeke-
ring inbegrepen).

Watergewenning

Oproep! Ben je geïnteresseerd in het geven van zwemles? En heb je een diploma als aspirant initiator of de nodige ervaring? 
Stuur dan een e-mail naar zwembad@nieuwpoort.be.

Info en inschrijven: kassa van het 
zwembad - T 058 23 38 88 - 
E zwembad@nieuwpoort.be.

Zwembaddagen 2017

We kunnen op een leuke en geslaagde week vol zwemactiviteiten terugkijken. Hieronder een paar leuke weetjes over de zwem-
baddagen van 2017.

•	Bij de actie ‘Zwem je Zot’ op vrijdag 
18 november 2016 werd niet minder 
dan 252,025 km afgelegd, wat neer-
komt op 10081 baantjes.

•	Er namen 350 leerlingen deel aan 
de ‘Swimmathon’. Zij zwommen 
bijna 101 km bij elkaar. Dat is gelijk 
aan de afstand van Nieuwpoort naar 
Knokke-Heist langst de kustlijn. Een 
hele prestatie!

•	Er schreven 25 ploegen zich in voor 
zwemestafette: 5 families, 6 jeugd-
verenigingen en 14 clubs of vereni-
gingen.

Clubs/verenigingen: 
1. Flanders Coast 2655
 Lifesaving Team (FCLT)
2. VZN 3 2438
3. VZN Heren 2345
4. VZN Trainers 2320
5. Zwembadteam 1 2195
6. WPCN OLD 2175
7. VZN 2 1963
8. Chiro jongens De Branding 1737
9. VZN Dames 1715
10. Stella Maris leerkrachten 1540
11. ouderraad De Pagaaier 1500
12. Recreatieve badmintonclub Npt 1485
13. VZN 1 1420
14. wandelclub Nieuwpoort 1282

Families:
1. Fam. Trybou 1631
2. Fam. Markey 1415
4. Fam. Maerten 1372
4. De Kuikentjes  1113
5. De Maresoeliesjes 1095

Jeugd -12 jaar:
1. Waterpolo jeugd 1470
2. jeugd Calewaert - Trybou 1415
3. Welpen Zeescouts ploeg 2 1188
4. Welpen Zeescouts ploeg 3 1050
5. Welpen Zeescouts ploeg 1 970
6. De kadetjes  707
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KINDERBOERDERIJ ‘DE LENSPOLDER’

TOERISME

Nieuwpoort zingt! 

De wintereditie van ‘Nieuwpoort zingt’ vindt plaats op 
zaterdag 7 januari 2017 om 18 u. op het Hendrikaplein in 
Nieuwpoort-Bad. Voordat dit muzikale evenement start, 
kan je genieten van warme drank en gratis sprotjes. Aan-
sluitend op ‘Nieuwpoort zingt’ volgt een prachtig vuurwerk 
om 19.45 u.

Nieuwjaarsdrink 

Op zondag 1 januari 2017 komt de cover-
band Ritm Stix om 17 u. op het Markt-
plein optreden. Zij brengen jullie favoriete songs helemaal 
live. Daarna brengen we een toost uit op het nieuwe jaar 
en drinken we samen een glas dat door het Stadsbestuur 
Nieuwpoort aangeboden wordt. Hapjes worden door Promo-
vis gepresenteerd. Tijdens de Nieuwjaarsspeech vertellen we 
jullie ook wie de kerstkransenwedstrijd gewonnen heeft. 

Toneelnamiddag voor senioren

Op zaterdag 7 januari om 14 u. orga-
niseren we een toneelnamiddag voor 
senioren in d’Oude Schole in Ramska-
pelle. Toneelkring ‘Willen is Kunnen’ 
uit Ramskapelle brengt de komedie 
‘Grootmoeder is verliefd’. Dit stuk van 
Yvon Taburet (vertaling Alex Desiron) 
brengt een ode aan de liefde op latere 
leeftijd.

Bomma heeft via het internet haar 
geliefde Gaston leren kennen en begint 
zo aan een tweede leven, tot grote con-
sternatie van haar dochter en schoon-
zoon. Tot overmaat van ramp komt de 
familie van Gaston logeren voor het ver-
lovingsfeest. Het feest gaat met nogal 
wat misverstanden gepaard. 
Kostprijs: € 2.
Info en inschrijvingen: dienst Toerisme 
Nieuwpoort - T 058 22 44 22.

Cursus bijenteelt

Merk je ook het belang van de bijen in 
de natuur? Heb je je ooit al eens afge-
vraagd hoe bijen leven, hoe ze honing en 
was maken? De koninklijke imkersbond 
‘Sint-Ambrosius’ uit Houtem kan je hier 
zeker bij helpen! Ze richten een cursus 
in om de imkerij onder de knie te krijgen. 
Deze start op zondag 19 maart 2017 en 
gaat door op 7 zondagen, telkens van 9 
u. tot 12 u. Naast theorielessen zullen er 
ook praktijkmomenten zijn, waardoor je 
letterlijk tussen de bijen belandt.

De cursus kost € 30 en daarvoor krijg je 
naast je lesmateriaal ook een maande-
lijks tijdschrift over bijen. De lessen gaan 
door in de kinderboerderij ‘De Lenspol-
der’, Elf Juliwijk 6A. Daar kan je in de 
bijenhal met bijen aan de slag gaan.

 Marie-Ange Loones - T 058 23 69 86
Geert D’Haene (voorzitter) - T 051 55 57 51 - E dhaenegeert@telenet.be
Johan Desmyttere (secretaris) - T 058 29 82 34 - E johan.desmyttere@telenet.be



VRIJE TIJD

Gratis naar Westfront
Vele Nieuwpoortenaars zijn terecht fier op de stad en haar bezienswaardigheden. Deze trekpleisters willen ze 
dan ook heel graag aan familie en vrienden tonen.

De voorbije maan-
den kregen wij 

regelmatig te horen dat vele Nieuw-
poortenaars het jammer vinden dat zij 
telkens weer een toegangsticket moeten 
betalen wanneer zij met bezoekers naar 
het Westfront komen. Wij hebben hier 
zeker rekening mee gehouden.

Wil je aan vrienden en kennissen West-
front tonen, dan krijg je nu als Nieuw-
poortenaar, op vertoon van je identiteits-
kaart, gratis toegang. De gasten die je 

meebrengt betalen de gewone ticketprijs. 

Maak van de gelegenheid gebruik om ook 
de tijdelijke tentoonstelling ‘De Groote 
Oorlog op Doek’ over de frontschilders 
in Nieuwpoort te bezoeken. Tientallen 
kunstenaars brachten tijdens de oorlog 
een bezoek aan de fel geteisterde stad 
Nieuwpoort en vereeuwigden het kapot-
geschoten silhouet van dit IJzerstadje. 
Zo maakte Alfred Bastien er honderden 
tekeningen en schilderijen die hij na de 
oorlog in zijn artistieke oorlogstesta-

ment, het grote 'Panorama van de IJzer', 
verwerkte. 

Onder dezelfde titel is ook een bijhorend 
boek verschenen. Auteur Luc Filli-
aert schetst met verve het beklijvende 
verhaal van deze kunstenaars. De vele 
afbeeldingen tonen de kracht en het 
engagement van de frontkunstenaars 
om met verf en houtskool een antwoord 
op de zinloosheid van een nietsontziende 
oorlogsmachine te formuleren. 

Week van de Smaak 

Van 10 tot en met 20 november 2016 
vond de Week van de Smaak plaats 
in het Westfront. Tijdens deze week 
konden de bezoekers meer over de 
hongersnood tijdens de Eerste Wereld-
oorlog te weten komen. In totaal telden 
we zo’n 220 personen die een bezoek 
aan ons bezoekerscentrum brachten.
Onze stadsgids Kries Priem wist zowel 
volwassenen als kinderen te boeien 
met haar verhalen over de gebeurte-
nissen tijdens de periode ’14-’18. Aan 
de hand van heel wat foto’s en spot-
prenten kon ze de donkere periode zo 

waar getrouw mogelijk schetsen. Men-
sen moesten in die tijd heel creatief 
zijn om wat smaak te brengen in het 
weinige voedsel dat voorhanden was. 
Als er al iets te vinden was…

Na de rondleiding mochten de bezoe-
kers zelf de handen uit de mouwen 
steken. In een heuse kookworkshop 
leerden ze hoe zelf Lapkoes of Rata 
moesten maken. Deze typische oor-
logskost is gemaakt van uien, aardap-
pelen en ‘corned beef’ (gekookt runds-
vlees). En ongelofelijk, maar waar, het 
gerechtje was best te pruimen!

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

WESTFRONT



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 van zijn ouders krijgt. Het diamanten 
paar heeft drie kinderen en vijf kleinkinderen 
waar ze bijzonder trots op zijn.

Vijftig jaar gehuwd

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 uit Vlaanderen en Nederland. 
Het paar heeft een hechte band met hun drie 
kinderen en hun kleinkinderen.

Diamanten huwelijk

Urbain Devolder en Monica Braekeveld gaven 
op 26 oktober 1956 elkaar het jawoord. Urbain 
werkte bij Barco en later bij de firma Bekaert, 
waar hij tot aan zijn pensioen werkte. Monica 
kon aan de slag bij een apotheker in Zwevegem.
Urbain en Monica zijn al jaren de stuwende kracht 
achter de maandelijkse seniorennamiddagen en 
de jaarlijkse lente- en herfstnamiddag in Cen-
trum Ysara. Urbain is tevens voorzitter van de 
Kaarters van de Bings. Beide jubilarissen waren 
jarenlang duivenliefhebbers en Urbain was ook 
een fervente hengelaar. Het gouden koppel heeft 
drie kinderen, vier kleinkinderen en evenveel ach-
terkleinkinderen. 



IN BEELD

Cultuurprijs 2016

De tweejaarlijkse cultuurprijs ging dit jaar het 
bloeiende toneelgezelschap PanTheater. Ieder 
jaar draagt de cultuurraad een vereniging of 
persoon voor als laureaat van de culturele prijs. 
Uit 6 nominaties kwam het PanTheater op 13 
september na twee stemrondes als winnaar uit 
de bus. Het theatergezelschap is sinds 2003 actief 
en werd door regisseur Paul Houwen opgericht. 
Eén van hun bekendste producties is ongetwijfeld 
‘Nieuwpoort Kaput’, een origineel geschreven 
stuk over de Eerste Wereldoorlog.

Vijftig jaar gehuwd

José Decaestecker en Odette Devos stapten op 18 
oktober 1966 in het huwelijksbootje. Zijn ouders 
hadden een handel in granen en aardappelen en 
na zijn studies bleef José thuis om mee te helpen 
in het bedrijf. Samen met zijn broer werkte José 
in dit bedrijf en dit gedurende twintig jaar. Na de 
dood van zijn broer verhuisde de firma naar Ieper. 
De jubilarissen runden tot aan hun pensioen 
samen het bedrijf. José en Odette houden allebei 
van dansen en trekken er ook regelmatig met de 
kusttram op uit.

Gouden jubileum

Willy Declerck en Viviane Mysseline huwden op 
29 oktober 1966. Het koppel woonde aanvankelijk 
in het Brusselse tot Willy in 1975 naar de rijks-
wachtbrigade in Veurne. werd overgeplaatst. Vivi-
ane ging aan de slag in de GB in Koksijde waar ze 
30 jaar lang als onthaalbediende en kassierster 
werkte. In 1993 verhuist het koppel naar Ramska-
pelle. Vier jaar later wordt Willy ingelijfd in de 
brigade van Nieuwpoort en in 2001 gaat hij met 
pensioen.Willy en Viviane hebben veel gereisd en 
trokken graag naar Italië of Frankrijk. Vandaag 
genieten ze van een wandeling of een fietstocht 
met de e-bike. Het echtpaar heeft twee kinderen 
en vier kleinkinderen. 
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Rotary Friendship
Exchange met Canada 

In het bezoekerscentrum Westfront ging op 29 ok-
tober ll. de allereerste uitwisseling tussen Rotariërs 
uit Canada en België van start. Voorzitter van Rotary 
Club Diksmuide-Westkust Dirk Vermeersch en bur-
gemeester Geert Vanden Broucke waren zeer opge-
togen over het bezoek dat als historisch bestempeld 
werd. Tijdens WO I mochten de Canadese troepen 
onder hun eigen vlag vechten op het einde van WO 
II bevrijdden ze Nieuwpoort. Aan het bezoek van de 
Canadezen werkten naast de Rotary Club Diksmui-
de-Westkust, ook Gent-Prinsenhof, Oostende en Ie-
per deel. De Canadese delegatie bracht tevens een 
bezoek aan Diksmuide, Oostduinkerke, De Panne, 
en Noord-Frankrijk, en aan diverse andere plaatsen 
tussen de kust, Antwerpen en Brussel. 

Minder Mobielen Centrale 
bestaat 20 jaar 

De Nieuwpoortse Minder Mobielen Centrale 
(MMC) bestaat twintig jaar. Op 6 mei 1996 werd de 
MMC opgestart met een beperkt aantal chauf-
feurs. Twee van deze chauffeurs waren Monique 
Cloet en Luc Vanhee, allebei nog steeds vrijwilli-
ger. Samen met de andere chauffeurs verzorgden 
ze in dat jaar 223 ritten. Tien jaar na de opstart 
werden er al 1.508 ritten gereden en dat was 
goed voor 45.000 kilometer. Ook het ledenaantal 
bleef stijgen tot 300. Dankzij de Minder Mobielen 
Centrale kunnen de senioren vaker het huis uit. 
De chauffeurs, allen vrijwilligers, begeleiden 
de mensen tevens tijdens een bezoek naar het 
ziekenhuis.

Diamanten jubileum

Gerard Van Hee en Simonne Van Slembrouck 
huwden op 23 oktober 1956. De jubilarissen trok-
ken na hun huwelijk in op het Oosthof in Ramska-
pelle waar ze als landbouwerskoppel jarenlang 
hard moesten werken. In 1991 werd het land-
bouwbedrijf Oosthof overgenomen door dochter 
Frieda en haar echtgenoot. Gerard en Simonne 
verhuisden naar de Dudenhofenlaan. Fietsen 
werd	hun	nieuwe	hobby;	nu	maken	ze	graag	een	
ritje met de auto. Het koppel heeft vier kinderen, 
tien kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen.



in Nieuwpoort

  ACTIVITEITEN
  Zondag 1 januari 2017

Schaatspiste 

Kom tijdens de eindejaarsperiode 
schaatsen op het Marktplein. Open van 
14 u. tot 21 u. Info: dienst toerisme - 
T 058 22 44 22.

  Zondag 1 januari 2017

New Year’s Party Koen De Smet

Eindejaarsfeer in Nieuwpoort-Bad. Disco 
met ambiance muziek, kerstliedjes 
en kinderanimatie. Van 17 u. tot 18 u. 
Locatie: Hendrikaplein 11. Info: www.
vnbnieuwpoortbad.be.

  Zondag 1 januari 2017

Coverband Ritm Stix - Nieuwjaarsdrink

Ritm Stix brengt jullie favoriete songs 
live op het Marktplein. Aansluiten om 
19 u. drinken we een glas aangeboden 
door stad Nieuwpoort en eten we hapjes, 
aangeboden door Promovis. Tijdens de 
speech onthullen we ook de winnaar van 
de kerstkransenwedstrijd. Start om 17 u. 
Locatie: Marktplein. Info: dienst toerisme 
- T 058 22 44 22.

  Zondag 1 januari 2017

Carrousel 

Maak een ritje op de authentieke molen 
en geniet van het feeërieke kerstbos van-
af 14 u. Locatie: Marktplein. Kostprijs: 
€ 3 per rit. Info: dienst toerisme - 
T 058 22 44 22.

  Maandag 2 januari 2017

Concert Werner Meert en Judica Keyser

Eindejaarsfeer in Nieuwpoort-Bad. Disco 
met ambiance muziek, kerstliedjes en 

kinderanimatie. Van 16 u. tot 17.30 u. 
Gratis. Locatie: Hendrikaplein 11. Info: 
www.vnbnieuwpoortbad.be.

  Dinsdag 3 januari 2017

Concert Mayke Vanes

Disco in Nieuwpoort-Bad met veel 
vermaak en sfeer. Kerstliedjes en klas-
siekers passeren de revue. Gratis. Van 17 
u. tot 17.45 u. Locatie: Hendrikaplein 11. 
Info: www.vnbnieuwpoortbad.be.

  Woensdag 4 januari 2017

Koen De Smet ‘live on tape’

Leuke muziek en randanimatie in een 
sfeervolle omgeving. Gratis. Van 17 u. 
tot 18 u. Locatie: Hendrikaplein 11. Info: 
www.vnbnieuwpoortbad.be.

  Woensdag 4 januari 2017

Kinderfilmnamiddag - Ice Age 5:  
Collision Course

Scrat probeert nog steeds de ongrijp-
bare eikel te pakken te krijgen. Dit zorgt 
ervoor dat hij het universum in geka-
tapulteerd wordt en per ongeluk een 
aantal kosmische gebeurtenissen in 
gang zet die een bedreiging voor de Ice 
Age wereld vormt. Om 14.30 u. Kostprijs: 
€ 3. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg 
Havengeul 14. Info: cultuurdienst 
Nieuwpoort - T 058 79 50 05.

  Donderdag 5 januari 2017

The MG’s Brothers

Sfeervolle disco met veel animatie voor 
jong en oud. Gratis. Van 15 u. tot 19 u. 
Locatie: Hendrikaplein 11. Info: www.
vnbnieuwpoortbad.be.

  Vrijdag 6 januari 2017

Sterrenstoet

Sterrenstoet met Bastistas drum line. 
Deelname is gratis maar men moet voor-
af een ticket halen bij de dienst toerisme. 
Om 17 u. Locatie: Hendrikaplein 11. Info: 
www.vnbnieuwpoortbad.be.

  Vrijdag 6 januari 2017

Michael Lanzo

Eindejaarsfeer in Nieuwpoort-Bad. Disco 
met ambiance muziek, kerstliedjes en 
kinderanimatie van 18 u. tot 18.45 u. 
Locatie: Hendrikaplein 11. Info: www.
vnbnieuwpoortbad.be.

  Vrijdag 6 en zaterdag 7 januari 2017

Nieuwjaarsconcert

Muziekliefhebbers worden verwend met 
een feestelijk nieuwjaarsconcert. De 
8ste editie van het nieuwjaarsconcert is 
rijkelijk gevuld met muziek en spektakel. 
Kostprijs: € 2. Vrijdag: start om 20 u. 
Zaterdag: start om 14.30 u. Locatie: 
Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14. 

  Zaterdag 7 januari 2017

Nieuwpoort Zingt - sprotverdeling
en vuurwerk

‘Met Doha op Stap’ is een fanfare die 
het winkelen in de Albert I-laan een 
extra toets geeft met hartverwarmende 
traktaties. Om 17 u. zijn er gratis ge-
bakken sprotjes en om 18 u. start het 
samenzangspektakel ‘Nieuwpoort zingt’. 
Vuurwerk om 19.45 u. Locatie: Hen-
drikaplein 11. 

  Maandag 9 januari 2017

Meditatie ‘Nieuwjaarswensen’

Meditatie op maandagavond. Workshop 
met 40 minuten relaxen en 40 minuten 
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energetische meditatie op basis van au-
ra-heling en acupressuur-tips. Van 19.30 
tot 21 u. Locatie: Cultuurhuis Nieuw-
poort. Kostprijs: € 5. Info en organisatie: 
De Engelencirkel.

  Zaterdag 21 januari 2017

Too Good To Be True - 15 jaar Sioen

2016 is voor Sioen een jaar om niet te 
vergeten. De Gentse singer-songwriter 
staat immers 15 jaar op de planken. Om 
20 u. Kostprijs: € 14. Locatie: Centrum 
Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Info: 
cultuurdienst Nieuwpoort - T 058 79 50 05.

  Vrijdag 27 januari 2017

Nieuwpoort Aanmeren

Twaalf gevestigde dichters dragen voor 
uit eigen werk. Er is tevens een exclusief 
rapoptreden van Brihang en een receptie 
na de vertoning. Van 19.30 u. tot 23 u. 
Gratis toegang. Locatie: City, 
Valkestraat 18.

  Zaterdag 4 februari 2017 

Henk Rijckaert - Technostress

Toen de oermens het vuur ontdekte en 
zo een grote sprong voor de mensheid 
maakte, ontstond een nieuwe angst. 
Theatervoorstelling om 20 u. Locatie: 
City, Valkestraat 18. Info: cultuurdienst 
Nieuwpoort - T 058 79 50 05.

  Zondag 5 februari 2017

8ste Duin-Strand-Poldertoertocht 
Mountainbike

Afstanden van 30 km - 40 km - 50 km. 
Er is ook een parcours van 25 km voor 
handbikers. Kostprijs: € 4, gratis voor 
jeugd tot 15 jaar. Start en aankomst: 
stedelijke sportdienst, Dudenhofenlaan 
2b. Info: stedelijke sportdienst - 
T 058 23 75 40.

  Zaterdag 18 februari 2017

De Spelerij - Dinez in de sneeuw

Kurt weet dat hij gaat sterven. Hij weet 
alleen nog niet wanneer. Misschien is 
het een kwestie van maanden, misschien 
heeft hij geluk en leeft hij nog jaren. 
Kostprijs: € 14,5. Theatervoorstelling om 
20 u. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg 
Havengeul 14. Info: cultuurdienst Nieuw-
poort - T 058 79 50 05.

  Vrijdag 24 februari 2017

Close Opera - The Grand Diva Night

Concert van 4 sopranen, 1 bariton en 1 
pianist met een missie. Close Opera gaat 
op zoek naar wat het betekent om een 
diva te zijn of te worden. Is dit een aan-
geboren gave of is dit iets waar men hard 
voor moet werken? Kostprijs: € 12 (VVK), 
€ 14 (ADD). Locatie: Centrum Ysara, 
Dienstweg Havengeul 14. Info: cultuur-
dienst Nieuwpoort - T 058 79 50 05.

  Zaterdag 25 februari

Carnavalfeest

Carnavalshow met kinderdisco. Van 14 
u. tot 17 u. Locatie: Zaal Iseland, Vismijn. 
Kostprijs: € 2. Info: jeugddienst Nieuw-
poort - T 058 23 91 26.

  TERUGKERENDE 
  ACTIVITEITEN
  Zondag 8 januari en 

  zondag 5 februari 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. Gratis. Locatie: 
Hotel Cosmopolite, Koning Albert I laan 
141. Info: em026@skynet.be of T 058 23 
37 41 - T 059 43 82 53.

  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. 

  Maandag 9 januari, dinsdag 10 

  januari en vrijdag 13 januari 2017

Aquacycling

Fietsen in het water biedt tal van moge-
lijkheden. Het is minder belastend voor 
de gewrichten en verstevigt de spieren 
zonder overbelasting. Ook masseert het 
continu de spieren en voorkomt het zo 
spierpijn. Een les duurt 45 min. Locatie: 
stedelijk zwembad, Leopold II park.



VACATURE in Nieuwpoort

  ACTIVITEITEN VAN
  LANGERE DUUR
  Van woensdag 8 februari tot 

  woensdag 3 mei 2017

CodeKraks Level 1

Ben jij een digitale duizendpoot die door 
het computervirus gebeten is? Kriebelt 
het bij jou om de binnenkant van de 
computer te ontdekken? Wil je zelf spel-
letjes leren maken? CodeFever leert je 
programmeren. Les van 15.30 u. tot 17 
u. Leeftijd: 10 tot 12 jaar. Info en inschrij-
ven: CodeFever VZW, www.codefever.be. 
Locatie: Atheneum Nieuwpoort, Arse-
naalstraat 20.

  Van vrijdag 17 februari tot 

  vrijdag 3 maart 2017

Gevecht-omnisportkamp

Hou je van sporten en wil je liever meer-
dere sporten beoefenen? Wij bieden jou 
een omnisportkamp aan met voetbal, 
gymnastiek, volleybal, netbal, zwemmen, 
conditieomloop, baseball, basketbal etc. 
Locatie: stedelijke sportzaal, Leopold 
II park 1. Kostprijs: € 80 (Nieuwpoorte-
naar), € 90 (niet-Nieuwpoortenaar). 

  Van maandag 20 februari tot 

  vrijdag 28 april 2017

Start to Run

Jogcursus die 10 weken lang duurt (3 
X een half uurtje per week). Locatie: 
atletiekpiste van het sportpark ‘De Lens-
polder’, Dudenhofenlaan 2b. Van 19 u. tot 
20.30 u. Kostprijs: € 30. Info: stedelijke 
sportdienst - T 058 23 75 40.

  Elke maandag van 16 januari

  t.e.m. 27 maart 2017

Cursus Stuurbrevet & Yachtman - 
ICC Nieuwpoort

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

  T.e.m. dinsdag 31 januari 2017

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.

  T.e.m. dinsdag 31 januari 2017

Super Cops: bloedstollend achtervol- 
gingsspel 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.

  T.e.m. zondag 30 april 2018

Coming World Rember 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: Bom-
menvrij, Schoolstraat 48, Nieuwpoort. 
Info en organisatie: vzw Kunst - cwrm@
vzwkunst.be - www.comingworldremem-
berme.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 - G reservations@lamosca.be.

Boottocht Seastar

Ervaar de Westhoek op een originele en 
rustgevende manier. De Seastar brengt 
je van Nieuwpoort via de IJzer naar het 
cultuurhistorische centrum van Diks-
muide. Keuze uit een haventocht of ijzer-
rondvaart. Locatie: R. Orlentpromenade 
2. Kostprijs: € 19. Contact: info@seastar.
be - T 058 23 24 25.



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

 

www.immo-maritiem.be   +32 (0)58 23 78 79

prestigieus project te Nieuwpoort
toplocatie - zeedijk

ONTDE
K

CRISTA
L

PLACE

www.immo-maritiem.be   +32 (0)58 23 78 79

prestigieus project te Nieuwpoort
toplocatie - zeedijk

ONTDEK

CRISTAL

PLACE

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


