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VOORWOORD

Beste inwoners,

Momenteel zijn er heel wat grote infra-
structuurwerken in Nieuwpoort aan de 
gang. Zo werd gestart met de tweede fase 
van de wegen- en rioleringswerken in de 
Franslaan.

Het stadsbestuur investeert ook in be-
langrijke infrastructuurwerken in 
Nieuwpoort-Stad.

Zo werd in september gestart met de he-
raanleg van de Marktstraat. Ook de Pot-
terstraat en een gedeelte van de Oosten-
destraat worden heraangelegd. Met deze 
ingrijpende openbare werken willen we het historisch stadscentrum nieuw le-
ven inblazen. 

Het stadsbestuur investeert ook fors in een gloednieuw onderkomen voor onze 
eigen stadsdiensten. De voormalige kleine supermarkt ‘Het Klein Gewin’ in 
de Sint-Sebastiaanstraat wordt afgebroken en op deze locatie zullen we een 
nieuwbouw realiseren. Dit nieuw modern administratief centrum zal de talrijke 
stadsdiensten huisvesten. Het huidige stadhuis wordt evenwel behouden en 
krijgt een ceremoniële functie.

Daarnaast investeren we een meer dan aanzienlijke som in de aanwerving van 
vijftien nieuwe stadsambtenaren.

Nieuwpoort is als stad een modern bedrijf geworden met een uitgebreide 
dienstverlening. Deze dienstverlening willen we gevoelig verbeteren en profes-
sionaliseren. Vandaar dat we nieuw gekwalificeerd personeel zullen aanwerven 
en tevens zullen zorgen voor een aangepaste huisvesting. 

Het oprichten van een aantal nieuwe stadsdiensten maakt eveneens deel uit 
van de reorganisatie van het personeelsbestand. 

Na de succesvolle editie van vorig jaar dompelen we met ‘Vrolijk Nieuwpoort’ 
het Marktplein opnieuw onder in een magisch kerstlandschap. Het winterevent 
start op 22 december 2017 en eindigt op 7 januari 2018.

Een kerstbos met meer dan 850 kerstbomen, een carrousel, een schaatspiste, 
chalets met hartverwarmende snacks en drankjes en het huis van de Kerstman 
zorgen voor een gezellige kerstsfeer in ons historisch stadscentrum!

Burgemeester Geert Vanden Broucke
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BURGERZAKEN

Geboortes en overlijdens

Geboortes:
• Matteo, geboren op 2 juli 2017
 Zoon van Vanslembrouck Kenneth
 en Neyrinck Sofie
• Adysson, geboren op 14 juli 2017 
 Dochter van Van Kessel Sébastien
 en Dossin Jennifer
• Sky, geboren op 2 augustus 2017
 Zoon van Laureys Dalhiya
• Capucine, geboren op 6 augustus 2017
 Dochter van Vandael Cédric 
 en Esther Marceline
• Renata, geboren op 8 september 2017
 Dochter van Bonduelle Jeffrey 
 en Poitier Malika
• Hélena, geboren op 18 september 2017
 Dochter van Zaman Kevin en 

Vandenbussche Sabrina

Overlijdens:
• Hamers Jean-Pierre (67 jaar)
 Veurne, 20 juni 2017
• Biltereyst Louisa (91 jaar)
 Oostduinkerke, 12 augustus 2017
• De Pauw Paulina (93 jaar)
 Nieuwpoort, 2 september 2017
• Druwé Maria (80 jaar)
 Nieuwpoort, 15 september 2017
• Goens André (67 jaar)
 Nieuwpoort, 17 september 2017

Zitdagen van het Federaal agentschap voor 
beroepsrisico’s 

Sinds 1 januari 2017 is het Fonds voor 
Arbeidsongevallen gefusioneerd met 
het Fonds voor de beroepsziekten. Sa-
men vormen zij nu Fedris, het Federaal 
agentschap voor beroepsrisico’s.

Heb je hulp nodigt naar aanleiding van 
een arbeidsongeval? In elke regio staat 
er steeds een sociaal assistent(e) van 
Fedris voor je klaar! Voor specifieke 
vragen over beroepsziekten bel je best 
naar T 02 226 63 19 of stuur je een e-
mail naar beroepsziekte@fedris.be.

Waar en wanneer?
• Brugge
 Gistelsesteenweg 524, Oud 

gemeentehuis St.-Andries Brugge
 T 050 72 70 58
 Elke dinsdag van 9 u. tot 12 u.
 In juli en augustus slechts 1 

dinsdagvoormiddag per maand.

• Gent
 Stedelijk Administratief Centrum, 
 W. Wilsonplein 1 - T 09 266 76 88
 Elke woensdag van 9 u. tot 12 u.
 In juli en augustus slechts 1 

woensdagvoormiddag per maand.
• Kortrijk
 Sociaal Huis, Budastraat 27
 T 056 24 48 52
 Elke woensdag van 13.30 u. tot 16 u.
 In juli en augustus slechts 1 

woensdagnamiddag per maand.
• Roeselare
 OCMW-Dienstencentrum 
 ‘Ten Elsberge’, Mandellaan 101
 T 051 24 60 50 
 Elke eerste maandag van de maand 

van 9 u. tot 11.30 u.
 Niet in juli en augustus.

Indien je je moeilijk kan verplaatsen, 
kan je een afspraak maken voor een 
huisbezoek! 

Meer info: www.fedris.be. 

Handleiding voor BENOveren 

De Vlaamse overheid zet sterk in op 
BENOveren, het beter renoveren van 
jouw woning. In Vlaanderen bestaan er 
heel wat premies en steunmaatrege-
len voor iemand die bouwt of verbouwt. 
Voor de burger echter is het vaak niet 

evident om de juiste weg te vinden.
Via www.uwgratisgids.be kan elke Vla-
ming kosteloos een premiegids aanva-
gen en zich vrijblijvend informeren over 
steunmaatregelen, premes en voor-
waarden.

Werken bij stad Nieuwpoort

Stad Nieuwpoort gaat volop voor de ver-
dere professionalisering van de stads-
diensten en is op zoek naar nieuwe werk-
krachten die mee willen bouwen aan een 

stad in volle verandering en vernieuwing.
Ben je geboeid door de werking van een 
openbaar bestuur, werk je graag mee aan 
een optimale dienstverlening voor onze 

bewoners en sta je open om de beleidslij-
nen van onze kuststad mee uit te denken? 
Dan ben jij de kandidaat die we zoeken! 
Meer info op jobs.nieuwpoort.be!

Wie de naam van zijn/haar pasgebo-
ren kind of dierbare alsnog wil laten 
publiceren, gelieve een e-mail naar 
communicatie@nieuwpoort te sturen.



DE BURGER VRAAGT

MILIEU

Wij krijgen dagelijks vele interessante vragen van onze inwoners en bezoekers en we zijn van oordeel dat de antwoorden op deze 
vragen iedereen aangaan. In deze nieuwe rubriek zullen we daarom telkens enkele veel gestelde vragen voor jullie beantwoorden.

Ik ben eigenaar van een garage in 
Nieuwpoort, maar door de lopende 
wegenwerken kan ik deze niet 
meer gebruiken. Wat nu?
Eigenaars van een garage of huurders op 
jaarbasis kunnen een tijdelijke parkeer-
kaart aanvragen bij de parkeerwinkel van 
Parking Partners, Dienstweg Havengeul 
12a. Dit op vertoon van bewijs van eigen-
dom of huurcontract van de garage.

Mijn gemeentelijke parkeerkaart is 
verlopen en ik heb nog steeds geen 
nieuwe mogen ontvangen. Hoe los 
ik dit op?
Indien je gemeentelijke parkeerkaart ver-
vallen is, dien je deze niet meer op te stu-
ren naar het stadsbestuur. Het parkeerbe-
drijf Parking Partners is verantwoordelijk 
voor het updaten van de parkeerkaarten 
en zij sturen ook een parkeerkaart naar 
jouw thuisadres. Indien dit niet het geval 

is, dien je contact op te nemen met het 
parkeerbedrijf.
Info: Parking Partners, Dienstweg 
Havengeul 12a, T 058 24 04 79
E parkeren.nieuwpoort@parkingpartners.be
www.parkingpartners.be

Waar kan ik mijn elektrische wa-
gen opladen?
Sinds kort zijn er vier oplaadpunten te 
vinden in de ondergrondse parking Par-
king Partners, Dienstweg Havengeul 12a. 
Ook zijn er twee oplaadpunten op de par-
king bij Storms Harbour waar je je elek-
trische wagen kan opladen.

Ik ben bezig aan de renovatie van 
mijn woning en bij het uitvoeren van 
de werken wordt een deel van de 
openbare weg ingenomen. Van wie 
moet ik een toelating verkrijgen?
Je dient vooraf een toelating of signa-

lisatiemachtiging aan te vragen bij de 
dienst Veiligheid en Preventie, T 058 22 
49 92, indien bij het uitvoeren van werken 
een deel van openbare weg (ook van het 
voetpad) wordt ingenomen. De bouwheer 
(= opdrachtgever van de werken) is ver-
antwoordelijk voor het gebruik van het 
openbaar domein en voor het plaatsen en 
instandhouden van de nodige signalisatie 
en andere veiligheidsmaatregelen. Deze 
bezetting van het openbaar domein dient 
minstens 14 dagen op voorhand aange-
vraagd te worden met een speciaal for-
mulier samen met de nodige plannen van 
de voorziene signalisatie- en veiligheids-
maatregelen.

Week van de hoffelijkheid van 20 tot 24 november 2017:
Respect voor de afvalophaler en de parkbeheerder!

Het beroep van afvalophaler is niet en-
kel fysiek zwaar, het is ook complex en 
gevaarlijk. De afvalophaler beweegt zich 
door het drukke verkeer, stuit op files en 
wegenwerken en moet ogen op zijn rug 
hebben voor fietsers en voetgangers. 

De job van parkbeheerder op de recycla-
geparken is evenmin voor iedereen weg-
gelegd. De parkbeheerder moet eerst en 
vooral de aanvoer van afval organisato-
risch opvolgen. Volle containers moeten 
tijdig afgevoerd worden. De parkbeheer-
der geeft uitleg aan inwoners rond de 
tarieven en sorteerregels. Hij regelt het 
verkeer op het park en houdt een oogje 
in het zeil of het diftar-principe correct 
wordt toegepast. 

De job van parkbeheerder of afvalophaler 
is veeleisend en zeker niet te onderschat-
ten. Een dankjewel, een duim of een goe-
dendag doen vaak veel deugd. Aandacht 
voor de sorteerregels of het aanvaarden 
van de regels zijn nog belangrijkere vor-

men van respect.

Respect voor de parkbeheerder:
• Sorteer het afval vooraf;
• Aanvaard dat sommige afvalsoorten 

niet gratis zijn;
• Zet de wagen mooi langs de kant van 

het recyclagepark;
• Volg de afspraken met de 

parkbeheerder.

Respect voor de afvalophaler:
• Wees voorzichtig bij het voorbijrijden 

van de afvalwagen;
• Maak zakken en containers niet te 

zwaar;
• Sluit dozen en containers zodat het 

afval niet wegwaait;
• Geef aandacht aan de sorteerregels;
• Een goedendag of dankuwel is altijd 

prettig.

Voor het tweede jaar op rij vragen we res-
pect voor het werk van de afvalophaler en 
de parkbeheerder. Tijdens de week van 20 

tot 24 november 2017 kan je jouw waar-
dering uiten tegenover deze medewer-
kers. Dit kan met een simpele dankjewel 
of geef een kaartje aan de parkbeheerder. 
Je kan ook een boodschap nalaten op je 
afvalzak of -container. 

Laat ons weten op welke manier je de af-
valophalers of parkbeheerders bedankt 
voor hun inzet. Dit kan via de facebook-
pagina van IVVO of stuur een mailtje naar 
communicatie@ivvo.be.

Heb je nog interessante vragen die 
meerdere mensen kunnen boeien, 
stuur dan een mail naar 
communicatie@nieuwpoort.be.



MILIEU

Regeling huisvuil

Alle afvalkalenders zijn terug te vinden 
op www.nieuwpoort.be. Extra informatie: 
www.ivvo.be.

Er is huisvuilophaling in zone A op zon-
dag 24 december, maandag 25 december, 
zondag 31 december 2017 en 1 januari 
2018. Opgelet: in deze zone is er geen 
huisvuilophaling op dinsdag 26 december 
en donderdag 28 december 2017.

Alle fracties mag je ten vroegste aan-
bieden de dag voor de ophaling. Van 1 
oktober 2017 t.e.m. 31 maart 2018 vanaf 
18 u.

Ophaling grof 
huisvuil
Woensdag 20 december 2017

Op woensdag 20 december is er op-
nieuw een ophaling van grof huisvuil. 
Dit is alleen mogelijk na een schrif-
telijke 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.

Onder de term ‘grof huisvuil’ reke-
nen we het huisvuil dat niet door de 
gewone wekelijkse dienst opgehaald 
wordt, nl. een versleten stuk huis-
raad, afgedankte meubelen, oude 
matrassen of oude metalen. Hout 
moet apart gesorteerd worden. 

Burgemeestersconvenant

In 2015 ondertekenden 9 steden en ge-
meenten het Burgemeestersconvenant 
onder de naam ‘Van Zee tot IJzer’. Het 
Burgemeestersconvenant is een Euro-
pees initiatief waarbij lokale overheden 
zich vrijwillig engageren om minder CO2 
uit te stoten tegen 2020. Onder impuls 
van WVI kozen zij ervoor om die uitdaging 
samen met de buurgemeenten aan te 
gaan. Dat stelt hen in staat efficiënter te 
werken, kennis te bundelen, ideeën uit te 
wisselen en betere resultaten te behalen. 
De gemeenteraden van De Panne, Diks-
muide, Koekelare, Kortemark, Lange-
mark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Middel-
kerke, Nieuwpoort en Veurne keurden 
eind december 2016 het duurzaam ener-
gieactieplan goed voor de groep ‘Van Zee 
tot IJzer’. Eind januari 2017 diende WVI 
het plan in bij de Europese Commissie. 
Deze oordeelde onlangs dat het plan aan 
de eisen voldoet.
De acties voor zowel het personeel, inwo-
ners en bedrijven gaan van het efficiën-
ter omgaan met energie tot het effectief 

investeren in hernieuwbare energie. Er 
wordt hierbij gewerkt rond 5 grote the-
ma’s: de gemeente als organisatie, wo-
nen, mobiliteit, de tertiaire sector en lo-
kale energieproductie. Iedere gemeente 
heeft in het actieplanhaar eigen accenten 
gelegd, maar ook regionale acties tussen 
de buurgemeenten maken deel uit van 
het plan. 

Nieuwe voorzitter milieuraad

Nieuwpoort beschikt sinds begin de ja-
ren '80 over een adviesraad voor milieu 
en natuur. Deze milieuraad is een be-
langrijke speler in het creëren van een 
draagvlak voor het stedelijk milieu- en 
natuurbeleid en in het stimuleren van 
het maatschappelijke debat met be-
trekking tot dit beleid.

Tijdens de laatste zitting van de stedelij-
ke mileuraad werd de heer Alain Maes, 
zetelend als vertegenwoordiger van Na-

tuurpunt Westkust, aangeduid als nieu-
we voorzitter. Hiermee volgt hij Dhr. Jan 
Hauweele op. Jan Hauweele werd op 19 
april 2001 voor het eerst als ondervoor-
zitter gekozen en op 18 april 2007 werd 
hij als voorzitter verkozen. Hij bleef zijn 
taak als voorzitter onafgebroken verder 
zetten tot zijn persoonlijk ontslag in mei 
2017. In totaal heeft hij dus zo’n 16 jaar 
het reilen en zeilen van de milieuraad 
van dichtbij meegemaakt.

Wie krijgt groene pluim 2017?

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 ingezet voor 
de natuur of het leefmilieu in Nieuw-
poort. Deze groene pluim is een milieu-
verantwoord voorwerp en/of duurzaam 
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. Kandi-
daturen worden schriftelijk ingediend bij 
het secretariaat van de milieuraad - Wil-
lem De Roolaan 90 - en dit ten laatste te-
gen 15 november 2017. 

Op de kandidatuur moet de volgende in-
formatie 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 kandidatuurstelling 
degelijk gemotiveerd, gedateerd en on-
dertekend zijn



MILIEU

PREVENTIE

Eerlijke producten op de markt

Het stadsbestuur kreeg voor het eerst in 2010 de titel van ‘Fair-
trade Gemeente’. Deze titel is een indicatie die aangeeft dat de 
gemeente én haar inwoners werk maken van eerlijke handel. 
Bovendien wordt aan de inwoners, horeca, bedrijven en orga-
nisaties gevraagd om extra aandacht te hebben voor duurzame 
consumptie. 

Om de titel te krijgen, moest er voldaan worden aan 6 crite-
ria. Daaronder vallen o.a. het maken van een folder waarin de 
'thuisverkoop van lokale producten aan bod komt, de opmaak 
van een Fairtrade folder, het beheren van www.fairtradege-
meenten.be/nieuwpoort en het oprichten van een trekkers-
groep die de nodige initiatieven neemt. 

Op vrijdag 6 oktober 2017 stelde de lokale trekkersgroep in 
het kader van de Week van de Fair Trade opnieuw lekkere Fair 
Trade producten op de vrijdagmarkt voor. 

 
Technische dienst - cel milieu 
Willem De Roolaan 90
T 058 22 44 51
E milieu@nieuwpoort.be

Het groene weetje van de maand

De stad heeft 50 karaffen gekregen van de IWVA om het gebruik van kraantjeswater 
als drinkwater te promoten: 0,5l bronwater staat voor 116g CO2, terwijl kraantjes-
water slechts staat voor 0,14g CO2. 

Korpschef PZ Westkust verkozen tot voorzitter Vaste Commissie 
van de Lokale Politie 

De voorbije maanden brachten de 188 
korpschefs van de Lokale Politie van het 
hele land hun stem uit voor een nieuwe 
vertegenwoordiging in de Vaste Commis-
sie van de Lokale Politie (VCLP). De VCLP 
is belast met het onderzoeken van of het 
geven van adviezen over alle problemen 
met betrekking tot de lokale politie op 
verzoek of op eigen initiatief.

Op 14 september 2017 namen de 18 ver-
kozenen tijdens de installatievergadering 
hun functie als vast lid van de algemene 
vergadering op. Van de 18 leden zetelen er 
11 korpschefs voor de eerste keer. Zeven 
vertegenwoordigers zetelden de voorbije 
jaren reeds in de Vaste Commissie.

De leden kozen op donderdag 14 septem-
ber 2017 ook een nieuw dagelijks bestuur 

dat uit een voorzitter en 3 vice-voorzitters 
(één per gewest) bestaat. Nicholas Pae-
linck, korpschef van de politiezone West-
kust (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort) 
werd verkozen tot voorzitter voor de vol-
gende 2 jaar. Voorheen was hij reeds vice-
voorzitter (Vlaams Gewest). 

Vice-voorzitter worden respectievelijk 
korpschef van Antwerpen Serge Muyters 
voor Vlaanderen, korpschef van Brussel 
hoofdstad - Elsene Michel Goovaerts voor 
het Brusselse Gewest en korpschef van 
Namen Olivier Libois.

Het verkozen nieuwe dagelijkse bestuur 
wordt voor goedkeuring voorgelegd aan 
de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Veiligheid, Jan Jambon.



GEMEENTERAAD

SOCIALE ZAKEN

FLITSEN UIT DE GEMEENTERAAD

10 augustus 2017
Woonbeleidsconvenant 
De raad keurde het woonbeleidsconve-
nant voor de bouw van 24 bijkomende 
sociale woningen goed. Bij het behalen 
van het Bindend Sociaal Objectief (BSO), 
waarbij het objectief 478 huurwoningen 
bedraagt, is een verdere subsidiëring 
slechts mogelijk na het afsluiten van 
een sociaal woonbeleidsconvenant. Stad 
Nieuwpoort komt in aanmerking voor het 
afsluiten van het voorgelegd convenant.

Vernieuwen Marktstraat/Oosten-
destraat/Potterstraat - Ondergronds 
brengen kabeldistributienet + leveren 
en plaatsen glasvezelbuis 
De raad gaf zijn goedkeuring om het ka-
beldistributienet in de Marktstraat/Oos-
tendestraat/Potterstraat (vak Marktplein-
Schipstraat) ondergronds te brengen en 
daarbij een glasvezelbuis aan te leggen. 
Geraamde kosten: € 11.238,15. De nodige 
kredieten zijn voorzien.

Onderwijs - Aansluiting regionaal on-
dersteuningsnetwerk door de gemeen-
teschool De Pagaaier
Het M- decreet maakt het onderwijs in-
clusief en regelt het onderwijs voor kin-
deren met een beperking of storing. Om 
de effecten van het M-decreet verder te 
begeleiden en ondersteuning te ontvan-
gen, dienst de school zich aan te slui-
ten bij een regionaal ondersteunings-
netwerk. De raad nam kennis van de 
aansluiting van het schoolbestuur ‘Ge-
meenteschool Nieuwpoort’ met haar ge-
meentelijk basisonderwijs De Pagaaier 
bij het Ondersteuningsnetwerk van het 
GOI, Scholengroep Westhoek 28, MPI De 
Viertorre Koksijde.

Personeelsdienst - Goedkeuring over-
eenkomst studieondersteuning
De raad gaf zijn goedkeuring voor het 
project studieondersteuning tussen vzw 
Golfbreker en Stad Nieuwpoort voor de 
periode van 1 september 2017 tot en met 
31 augustus 2018. Dit project heeft als 
doelstelling om kinderen met schoolse 
vertraging in hun gezinnen te begelei-
den. De uitvoering van dit project houdt in 
dat het stadsbestuur een halftijds perso-
neelslid ter beschikking moet stellen, de 
nodige werkingsmiddelen moet voorzien 
en de diverse kosten m.b.t. dit project ten 
laste neemt.

Omgevingswerken Dudenhofenlaan, 
F. Van Nieuwenhovenstraat, K. 
Lemahieustraat, J. Turpinplein 
De raad keurde het ontwerpplan voor de 
omgevingswerken in de Dudenhofenlaan, 
F. Van Nieuwenhovenstraat, K. Lemahi-
eustraat, J. Turpinplein goed. Geraamde 
kosten: € 107.133, 87 (BTW incl.) waarvan 
€ 10.259,74 (BTW verlegd) en € 2,154,54 
(BTW 21%) ten laste van de stad. De wer-
ken worden geplaatst bij open aanbeste-
ding en de nodige kredieten zijn voorzien.

Samen op weg naar goedkopere groene energie

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

In februari 2018 vindt er een veiling plaats 
en kunnen de energieleveranciers hun 
beste bod doen. Daarna krijg jij een voor-
stel op maat met een duidelijk zicht op je 
mogelijke besparing. Pas dan beslis je 
om al dan niet te veranderen van energie-
leverancier.

Let op: Wie aan een vorige editie heeft 
deelgenomen en dit opnieuw wenst te 
doen, dient zich opnieuw in te schrijven.

Inschrijven is mogelijk vanaf 27 november 
2017 tot 7 februari 2018 via 

www.samengaanwegroener.be. 

Bij vragen kan je een e-mail sturen naar 
samengaanwegroener@west-vlaanderen.be 

Heb je geen toegang tot het internet of 
laat je je liever bijstaan, dan helpt Woon-
huis NieKo je graag verder met de in-
schrijving. Breng zeker je laatste eindaf-
rekening voor energie mee! Daar vinden 
ze immers alle gegevens terug om jouw 
inschrijving te kunnen vervolledigen.

Woonloket Koksijde - Sociaal Huis - 
Ter Duinenlaan 34 - 8670 Koksijde
• Dinsdagnamiddag: van 13.30 u. tot 16 u.
• Donderdagnamiddag: op afspraak

Woonloket Nieuwpoort - Sociaal huis - 
Astridlaan 103 - 8620 Nieuwpoort
• Woensdagvoormiddag: van 9 u.
 tot 11.45 u.

Je kan, na afspraak, ook langskomen in 
woonhuis NieKo - Zeelaan 24 - 
T 058 53 34 90



HUIS VAN HET KIND - OONIE

GEZONDE GEMEENTE

OONIE’s tip: Binnen roken is nooit oké

De meeste ouders weten dat meeroken 
ongezond is. Velen beseffen echter niet 
hoe lang de rookdeeltjes in huis blijven: in 
de lucht, op de meubels, de kleren en het 
speelgoed. Om hun kinderen tegen pas-
sief roken te beschermen, ondernemen 
ze vaak acties die niet helpen zoals 
roken onder de dampkap of aan het open 
raam. 

Test jezelf: weet jij wat meeroken 
met kinderen doet? 
Via de website nooitbinnenroken.be, ont-
wikkeld door Kom op tegen Kanker, zie je 
hoe de giftige rookdeeltjes zich over het 

hele huis verspreiden, lang in de lucht 
blijven hangen en zich dan onopgemerkt 
overal op vastzetten. 

Je ontdekt hoe de kinderen ze binnenkrij-
gen en wat de gevolgen zijn. Je leert ook 
hoe je je huis rookvrij houdt en waarom je 
beter nooit in de auto rookt. Met een korte 
quiz kun je je eigen kennis testen. 

Overtuigd? Vraag via OONIE een gratis 
set stickers aan, waarmee je kan duide-
lijk maken dat er in jouw auto of woning 
niet mag gerookt worden. Meer info: 
Ilse Cranskens - E oonie@nieuwpoort.be 
- M 0498 9292 45 

Doe mee voor Rode Neuzen Dag
Zaterdag 25 november 2017

Eén op de vijf Vlaamse jongeren kampt 
met psychische problemen. Daarom or-
ganiseren VTM, Q-music en Belfius dit 
najaar voor de derde keer op rij Rode 
Neuzen Dag. Samen met heel Vlaanderen 
willen ze geld inzamelen voor een betere 
opvang van jongeren met psychische pro-
blemen.

Met de opbrengst van vorig jaar wor-
den 5 Overkop-huizen - onder andere in 
Oostende - en een online platform ont-
wikkeld. Een Overkop-huis is een plek 
waar jongeren zich thuis voelen en zich-
zelf kunnen zijn. Ze kunnen er gratis en 
zonder afspraak terecht voor warmte en 
steun.

Wil jij ook je steentje bijdragen? Kom dan 
op zaterdag 25 november 2017 tussen 14 
u. en 18 u. naar de Rode Neuzen stand 
aan de ingang van het stedelijk zwembad. 

Naast de neuzen kan je er ook lekkere 
pannenkoeken en warme chocolademelk 
kopen. De opbrengst gaat integraal naar 
de Rode Neuzen Dag. 

Daarnaast willen we om 16.30 u. in het 
stadspark met zo veel mogelijk mensen 
tegelijk een koprol maken. 

A f h a n k e l i j k 
van het aantal 
d e e l n e m e r s 
schenkt het 
stadsbestuur 
een bedrag 
van € 100 tot € 500 euro aan Rode Neu-
zen Dag! 
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ALGEMEEN

Nieuwe reeks kleuterdans 

Dit najaar kunnen kinderen uit de 2e en 3e 
kleuterklas (leeftijd: 4 tot 6 jaar) zich op 
woensdagnamiddag uitleven tijdens de 
kinderdisco. Zij worden daarbij begeleid 
door enkele laatstejaarsstudenten van 
het Atheneum Nieuwpoort. Voor ouders 
en eventuele broers of zussen die niet 
deelnemen, is er een gratis koffie- en 
speelhoek beschikbaar. 

De kleuterdans gaat door van 13.30 u. tot 
14.30 u. in de City, Valkestraat 18 en dit 
op de volgende 6 woensdagen: 15, 22, 29 
november en 6, 13, 20 december 2017.

De hele reeks kost € 12 of € 6 voor wie 
een voordeelpas met code (VDP+) heeft. 
Betalen bij inschrijving. Er is plaats voor 
20 kinderen! Er snel bij zijn is dus de 
boodschap! 

Inschrijven?
• Jeugdcentrum, Dudenhofenlaan 2B: 

elke werkdag van 8 u. tot 12 u. en van 
13 u. tot 17 u.

• Sociaal Huis, Astridlaan 103: maandag 
van 8.30 u. tot 11.45 u. en van 13.30 u. 
tot 17 u., dinsdag tot en met vrijdag van 
8.30 u. tot 11.45 u.

Shana Poley - T 058 23 91 26 
E jeugd@nieuwpoort.be

Evelyn Vyvey - T 058 23 75 40
E sport@nieuwpoort.be

Ilse Cranskens - T 058 23 38 75
E sociaalhuis@nieuwpoort.be

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

BIBLIOTHEEK

Nieuwpoortse Gewrochten: Per tram en trein naar Nieuwpoort
Donderdag 16 november tot woensdag 20 december 2017 

Iedereen in Nieuwpoort kent ‘het zwart weggetje’ tussen de Du-
denhofenlaan en de kinderboerderij. Toch zijn er maar weinig 
die weten dat er langs dit pad tot in 1977 passagierstreinen naar 
Nieuwpoort-Bad reden. Deze spoorlijn liep verder naar Diks-
muide langs het traject van de huidige Frontzate-fietsroute.

Nieuwpoort was niet enkel per trein al vroeg bereikbaar, maar 
ook de tram was een belangrijk transportmiddel. De eerste 
tramlijn aan de kust werd in 1885 aangelegd tussen Oostende 
en Nieuwpoort-Stad. 

Wil je meer te weten komen over de trein en de tram in Nieuw-
poort, spring dan eens binnen in de bibliotheek.
De tentoonstelling ‘ Per tram en trein naar Nieuwpoort’ loopt 
van 16 november t.e.m. 20 december en is gratis te bezichtigen 
tijdens de openingsuren.

Sluiting bibliotheek 
tijdens de 
eindejaarsperiode
Van maandag 25 december 2017 
t.e.m. maandag 1 januari 2018 is de 
bibliotheek gesloten. 

Kan je niet zonder je vakantielitera-
tuur? Op zaterdag 23 december 2017 
is de bibliotheek open van 9 u. tot 
12u. Tijd genoeg om een vakantiekof-
fer vol literatuur in te slaan!

Vanaf dinsdag 2 januari staat het bi-
bliotheekteam opnieuw voor je klaar!

Verenigingenbrochure 

Onlangs werd er een nieuwe over-
zichtsbrochure van de verenigingen 
met een aanbod voor kinderen en jon-
geren uitgegeven. Daarin vind je per 
vereniging de contactgegevens, maar 
ook vanaf welke leeftijd men kan deel-
nemen, wat het kost en waar de activi-
teiten doorgaan.

De brochure is te verkrijgen via de 
OONIE-infozuilen, bij de verschillende 
stadsdiensten (jeugd- en sportdienst, 
cultuur, zwembad etc.) en bij de ver-
melde verenigingen zelf. Je kan ook 
een exemplaar aanvragen door een e-
mail naar sociaalhuis@nieuwpoort.be 
of jeugd@ nieuwpoort.be te sturen.
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Oproep naar foto’s van het Nieuwpoorts ‘moederhuis’

Van 1953 tot 1973 werden er meer dan 7.000 kinderen in het 
‘moederhuis’ van Nieuwpoort geboren. De bibliotheek is op 
zoek naar foto’s van de binnen- en buitenkant van het gebouw 
tijdens periode.

Heb je in jouw fotocollectie nog foto’s van de kamers, de kapel 
en de gangen van de kraaminrichting? Stuur dan zeker een e-
mail naar chantal.bekaert@nieuwpoort.be of kom eens langs 
bij de bibliotheek. De afbeeldingen zullen worden ingescand 
en daarna worden ze veilig terugbezorgd.

Heb je geen foto’s, maar wel enkele leuke anekdotes of herin-
neringen uit deze periode? Aarzel dan niet om contact op te 
nemen met onze bibliotheekmedewerker Chantal Bekaert. Dit 
kan per e-mail of telefonisch via T 058 22 30 40.

Digidokter in de bibliotheek 
Maandag 6 november en 4 december 2017

De digidokter komt maandelijks naar de 
bibliotheek. Hij zoekt naar oplossingen 
voor alle mogelijke problemen die je met 
je tablet, smartphone of digitale media 
ondervindt. 

Heb je ook de hulp van de digidokter no-
dig? Op maandag 6 november 2017 en 
maandag 4 december 2017 is hij aanwe-

zig in de bibliotheek, telkens van 10 u. tot 
11.30 u.

Stuur je vragen voor de digidokter op 
voorhand door via het formulier op de 
wegpagina van de bibliotheek (Cultuur > 
Bibliotheek > Documenten) of vraag een 
papieren versie aan de balie van de biblio-
theek. 

  Stedelijke bibliotheek Nieuwpoort, Kokstraat 18A - T 058 22 30 40 - E bibliotheek@nieuwpoort.be

CULTUUR

Op zoek naar een origineel cadeau 
voor de feestdagen?

Het is weer bijna die tijd van het jaar waarin we meer vrienden 
dan inspiratie voor kerstcadeautjes hebben! Wat dacht je van een 
ontspannend avondje uit? 

Centrum Ysara en de City bieden de mogelijkheid om een waardebon aan te kopen 
waarmee de gelukkige ontvanger tickets voor onze voorstellingen kan verkrijgen. Jij 
kiest zelf het bedrag, wij zorgen voor een feestelijk ontwerp dat aangenaam is om te 
krijgen, maar zeker ook om te geven!

Geef je liever tickets voor een specifieke voorstelling of een filmpas als cadeau? Dat is 
ook perfect mogelijk!

De cadeaubonnen zijn uitsluitend te verkrijgen bij dienst Cultuur, Valkestraat 18. 
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Kinderfilmnamiddag in 
de kerstvakantie

Onze jongste bezoekers kunnen ook in 
de kerstvakantie genieten van een film 
speciaal voor hen! Een ticket kost € 3 of  
€ 1,50 met de jeugdvoordeelpas. 
Woensdag 27 december 2017: 
Centrum Ysara - The Boss Baby
Woensdag 3 januari 2018: 
Centrum Ysara - De Smurfen en het 
Verloren Dorp

Hij komt, hij komt… 
naar Nieuwpoort!
Zondag 3 december 2017 - 14.30 u.

Sinterklaas komt naar Nieuwpoort en 
in Centrum Ysara doen ze hun uiterste 
best om hem zo goed mogelijk te ont-
vangen! Maar wat moet er nu eigenlijk 
écht bij je schoen staan zodat Sinter-
klaas zeker je deurtje niet voorbij rijdt? 
Is 'Sinterklaas kapoentje' het lieve-
lingslied van Sinterklaas of is het eer-
der 'Zie ginds komt de stoomboot'? Zijn 
al die wortelen eigenlijk wel gezond 
voor ‘Slecht Weer Vandaag’? Drinkt 
Zwarte Piet nu liefst bruiswater of cho-
colademelk? Tijdens de muzikale show 
krijgen de kinderen op al deze vragen 
een antwoord. Het belooft een werve-
lende familieshow te worden waar je 
mee moet zingen en dansen en waar je 
gewoonweg bij wil zijn!

De voorstelling ‘Sinterklaas zingt’ is in 
samenwerking met de jeugddienst 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 
voor wie braaf geweest is! 

Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg 
Havengeul 14
Tickets: € 6 (VVK) - € 8,50 (ADD)
Korting: € 3 (VVK) - € 4,25 (ADD) 
met jeugdvoordeelpas
€ 4 (VVK) - € 6,50 (ADD) voor -26j en 
60+ 
VVK: Infobalie Stadhuis I Infokantoor 
Hendrikaplein I City Valkestraat 
www.cultuurnieuwpoort.be

Reveil - Dag van de vergeten verhalen 
Woensdag 1 november 2017 - 17 u. - Stedelijke begraafplaats

Op Allerheiligen en Allerzielen trekken 
de mensen massaal naar de begraaf-
plaatsen om hun overleden dierbaren 
te herdenken. Velen voelen de behoefte 
om iets meer te doen dan het traditi-
onele neerleggen van een chrysant bij 
het graf en dat is exact wat ‘Reveil’ voor 
die mensen wil betekenen.

Kom op Allerheiligen naar de stede-
lijke begraafplaats langs de Brugse 

Steenweg, want daar zorgen we voor 
een hartverwarmend moment via de 
intieme muziek van Evy Locqueneux 
(winnares kunstprijs 2016).

Een kerkhofbezoek wekt veel herinne-
ringen op. Misschien denk jij aan een bij-
zonder iemand? Deel jouw herinnerin-
gen via reveilvlaanderen@gmail.com 
en misschien komt jouw verhaal wel op 
de blog.

Kunstprijs - Figuren 
aan de Muren 2017

Kunstprijs M.J. Moortgat-Keukelinck 
is een tweejaarlijkse kunstwedstrijd 
waarbij elk jaar een andere kunsttak 
aan bod komt. Dit jaar stond de wed-
strijd open voor ‘Portretten’. 

Locatie: Stadshalle - Zaal Geeraert, 
Marktplein Nieuwpoort
Periode: Nog tot en met zondag 5 no-
vember 2017
Openingsuren: Dagelijks van 10 u. tot 
12 u. en van 13 u. tot 18 u.

Oproep - Heb jij nog 
materiaal van Pieter 
Braecke?

Volgende zomer organiseert de 
dienst cultuur een grote tentoonstel-
ling over de Nieuwpoortse beeld-
houwer Pieter Braecke (1858-1938). 
Heb jij nog foto’s, tekeningen of een 
kunstwerk van deze kunstenaar die 
zij voor de tentoonstelling mogen le-
nen? Laat het hen weten op 
T 058 79 50 00 of via 
cultuur@nieuwpoort.be
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Najaarsexpo’s in de 
Stadshalle

Expo Patchwork
Na dertig jaar werken is haar hobby een 
passie geworden. Haar ideeën krijgen 
vorm dankzij verschillende soorten stof-
fen en uiten zich in zowel moderne wer-
ken als romantische taferelen.

Locatie: Stadshalle - Zaal Geeraert, 
Marktplein Nieuwpoort
Periode: Zaterdag 18 t.e.m. zondag
26 november 2017
Openingsuren: Dagelijks van 10 u. 
tot 12 u. en van 14 u. tot 17 u.

Expo Le Prisme

Expo van een groep vrienden uit België 
en Frankrijk onder de naam ’Prisme’. Er 
zijn twee schilders en drie beeldhouwers 
met elk hun eigen stijl. Van figuratief naar 
non-figuratief. Beeldhouwsters Mieke 
Verhaeghe, Rita Segaert en Monique Mol 
maken bronzen beelden en keramiek. 
Schilder Edmond Zienowicz maakt zijn 
werken met olieverf, terwijl collega Mi-
chel Thery met aquarel aan de slag gaat. 

Locatie: Stadshalle - Zaal Geeraert, 
Marktplein Nieuwpoort
Periode: Vrijdag 1 t.e.m. zondag 10 
december 2017
Openingsuren: Dagelijks van 14 u. 
tot 18 u.

Centrum Ysara en City
Kleinkunsteiland - 
De Klassiekers
Vrijdag 3 november 2017 - 20 u.

Drie charismatische muzikanten staan 
opnieuw te trappelen om solo, samen 
of in duet de kleinkunstkassiekers van 
vroeger en nu te vertolken: Lucas Van 
den Eynde, Tine Embrechts en Clara 
Cleymans. Hun eigenzinnige en geesti-
ge interpretaties zullen niemand onbe-
roerd laten. De begeleidingsband o.l.v. 
Jo Mahieu maakt het plaatje compleet. 
Alsof dit nog niet voldoende is, staat bij 
elk optreden een groot artiest uit de 
kleinkunstwereld mee op het podium. 
Wie deze absolute topper zal zijn, blijft 
een verrassing.

Locatie: Centrum Ysara - Dienstweg 
Havengeul 14
Tickets: € 16,00 (VVK) - € 18,50 (ADD)

Korting: 50% korting met 
jeugdvoordeelpas I € 2 korting voor 
-26j en 60+ 
VVK: Infobalie Stadhuis I Infokantoor 
Hendrikaplein I City Valkestraat
www.cultuurnieuwpoort.be

Patrick Riguelle - La vie est riguelle: Paris l’amour
Zaterdag 9 december 2017 - 20 u.

Paris l’amour neemt u mee op een 
avontuurlijke, emotierijke, melomane 
reis door ‘Gay Paree’, waarbij jouw ver-
trouwde gids Patrick Riguelle zich ge-
willig laat bijstaan door topmuzikanten. 
Veel aandacht zal ditmaal uitgaan naar 
de grote dames van het Franse lied: 
Patachou, Barbara, Juliette Gréco en 
Anne Sylvestre zullen zusterlijk en arm 
in arm met Trenet, Brel, Aznavour en 
Boris Vian staan zingen. 

Locatie: Centrum Ysara - Dienstweg 
Havengeul 14
Tickets: € 14 (VVK) - € 16,50 (ADD)

Korting: 50% korting met jeugdvoor-
deelpas I € 2 korting voor -26j en 60+ 
VVK: 
Infobalie 
Stadhuis I 
nfokantoor 
Hendrika-  
plein I City 
Valkestraat
www.
cultuur
nieuwpoort.
be

Lankmoed - Leger 
Zaterdag 16 december 2017 - 20 u.

Lankmoed is het vleesgeworden klein-
kunstcabaret: eerlijker, muzikaler en 
intenser dan cabaret, maar sneller, 
harder en idioter dan kleinkunst. Een 
Vlaams-Nederlands duo dat al vijf jaar 
lang het publiek weet te verrassen met 
een ongeziene podiumdynamiek.
In ‘Leger’ gaat Lankmoed vechten, want 
niets doen is geen optie meer.Spreken 
is zilver en zwijgen is goud. Maar van-
daag de dag lijkt iedereen alleen nog 

maar voor zilver te gaan. De wereld is zo 
vol van zichzelf, dat mag best een beetje 
leger. 

Locatie: City - Valkestraat 18
Tickets: € 10 (VVK) - € 12,50 (ADD)
Korting: 50% korting met jeugdvoor-
deelpas I € 2 korting voor -26j en 60+ 
VVK: Infobalie Stadhuis I Infokantoor 
Hendrikaplein I City Valkestraat
www.cultuurnieuwpoort.be
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Het Gevolg & B12 VZW - Lost Boys
Vrijdag 24 november 2017 - 20 u.

Het originele script van Peter Pan be-
gint met een voorwoord van de auteur 
J.M. Barrie. Daarin draagt hij het werk 
op aan ‘de vijf broers’. Zonder hen, zo 
schrijft hij, zou dit verhaal nooit hebben 
bestaan. 
Kun je jezelf in fantasie verliezen? Is 
de realiteit sterker dan de verbeelding? 
Hebben we nood om af en toe weg te 
vluchten naar Neverland, Wonderland 
of hoe de schuilkelder ook heet? Biedt 
kunst troost? Of is het slechts een lucht-
kasteel? Net zoals Barrie laten Bos-
mans, Emmers, Janssens en Meersman 
zich omringen door 'lost boys'. Kinderen 

die om een of andere reden als 'verlo-
ren jongens' bestempeld worden. Zoals 
Barrie en Peter Pan trekken zij hen Ne-
verland in. Zij zijn het onderwerp. Zij zijn 
het leven. Zij zijn hun verbeelding. Of ze 
dat nu willen of niet.

Locatie: City - Valkestraat 18
Tickets: € 12 (VVK) - € 14,50 (ADD)
Korting: 50% korting met 
jeugdvoordeelpas I € 2 korting voor -26j 
en 60+ 
VVK: Infobalie Stadhuis I Infokantoor 
Hendrikaplein I City Valkestraat
www.cultuurnieuwpoort.be

Arnout Van Den Bossche - Burn-Out voor beginners
Zaterdag 18 november 2017 - 20 u.

Als je denkt dat jij het slecht getroffen hebt 
op je werk, kom dan zeker kijken! Tijdens 
deze voorstelling maak je kennis met  
Arnouts verleden op de werkvloer waar 
hij naar eigen zeggen ‘meer komedie 
moest spelen dan op het podium’. In deze 
show passeren zowat alle archetypes van 
de werkvloer de revue: de overgevoelige 
seut, de vergaderbemoeial, de chef zon-
der privéleven maar mét flauwe moppen, 
de verkoper met ego-problemen, de poli-
tici met de uitleg achteraf en natuurlijk de 
zwartwerkende collega die iedereen kent. 
Arnout heeft ze allemaal vakkundig voor 
ons gadegeslagen. Met zijn onafscheide-

lijke bord en stiften geeft hij je zijn eigen 
tips voor het overleven in deze plezante 
mensenjungle. Subtiel, diepmenselijk, 
herkenbaar en hilarisch, de beste reme-
die tegen een burn-out.

Locatie: City - Valkestraat 18
Tickets: € 10 (VVK) - € 12,50 (ADD)
Korting: 50% korting met 
jeugdvoordeelpas I € 2 korting voor -26j 
en 60+ 
VVK: Infobalie Stadhuis I Infokantoor 
Hendrikaplein I City Valkestraat
www.cultuurnieuwpoort.be

JEUGD

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.

Jongeren kunnen een pakje taxicheques 
afhalen bij de jeugddienst. Daarmee kun-
nen zij zich in het weekend, tijdens de va-
kantie en op feestdagen met een deelne-
mende taxi huiswaarts laten rijden en dit 
tussen 20 u. en 7 u. De voorraad is beperkt: 
elke jongere heeft recht op 1 pakketje. 
Elk pakje taxicheques is € 30 waard, maar 
elke jongere moet slecht € 5 betalen. Elke 
gebruiker krijgt dus een geschenk van  
€ 25.

Hoe kan je deze taxicheques 
verkrijgen?
Kom naar de jeugddienst en breng je 
identiteitskaart mee en een officieel do-
cument waarop je adres staat. Je kan 
daar dan betalen voor de taxicheques. 

Je kan ze ook online betalen en per post 
laten opsturen. Stort € 5 met vermelding 
van Taxicheques, naam en adres op vol-
gend rekeningnummer BE14 0910 1907 
5683 en ontvang jouw pakketje in de brie-
venbus! 

  
Jeugddienst Nieuwpoort, 
Dudenhofenlaan 2B
jeugd@nieuwpoort.be
www.jeugddienstnieuwpoort.be
T 058 23 91 26
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Speelpleinwerking 

Tijdens de kerstvakantie vliegen we er 
opnieuw in! Onze gebrevetteerde anima-
toren zorgen voor een uitgebreid spel-
programma: knutselen, kampen bouwen, 
strandspelletjes, waterspelletjes, the-
maspelen etc.

Kinderen tussen 3 en 12 jaar zijn welkom 
op het 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 mogelijk. Er 
wordt wel geen warme maaltijd voorzien. 

De prijs bedraagt € 3 (gedomicilieerd in 
Nieuwpoort) en € 4 (niet gedomicilieerd 
in Nieuwpoort).

Opgelet: Er is geen speelpleinwerking 
op maandag 25, dinsdag 26 december 
2017 en maandag 1 januari 2018.

Vanaf maandag 18 december 2017 is een 
online inschrijving mogelijk via volgende 
link: inschrijvingen.nieuwpoort.be 

SPORT

Geslaagde 21ste editie van Scholenveldloop

Op donderdag 28 september 2017 organi-
seerde de stedelijke sportdienst i.s.m. de 
M.A.C.W en vele vrijwilligers voor de 21ste 
keer de Veldloop voor het lager onderwijs 
van Nieuwpoort. 

Dit jaar werden er weer heel wat prijzen 
uitgereikt. De Vierboete  wist 8 medailles 
te bemachtigen, De Pagaaier 10 medail-
les en de Vrije Basisschool Stella Maris 
ging aan de haal met 18 medailles.

Elke deelnemende leerling kreeg boven-
dien een verrassingszak van de stedelijke 
sportdienst met daarin een kleine me-
daille, een brevet, een drankje, een bon, 
info over de plaatselijke atletiekclub en 
een geschenkje. 

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

Quiz van de sportdienst 2017
Vrijdag 24 november 2017

Op vrijdag 24 november richten we de 
24ste editie van de Quiz van de Sport-
dienst in. De voorgaande edities waren 
erg succesvol en dit jaar mogen we op-
nieuw een fantastische quiz verwach-
ten. 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. Deze quiz is niet 
alleen voor quizfanaten bedoeld. Het is 
namelijk een algemene quiz met een 
negental verschillende en uiteenlopen-
de onderwerpen. Nieuwpoortse sport- 
en sociaal-culturele verenigingen kun-
nen gratis deelnemen.

Verder bestaat elk team uit drie deelne-
mers en worden er maximum 60 ploe-
gen toegelaten. Gelet op het succes van 
de voorbije jaren, is vroeg inschrijven 
de boodschap! Alle inschrijvingsformu-

lieren dienen uiterlijk op 17 november 
2017 bij de stedelijke sportdienst, Du-
denhofenlaan 2b - T 058 23 75 40 bin-
nengebracht te worden. Daar zijn er ook 
inschrijvingsformulieren te verkrijgen.

Met deze quiz vallen heel wat prijzen te 
winnen: geldprijzen voor de eerste vijf 
ploegen, een publieksprijs en de ver-
loting van enkele zeiltrips (gesponsord 
door de zeilboot ‘De Endlich’).
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Kandidaten sportlaureaten 2017

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. 

Deze sportlaureaten worden bekend ge-
maakt in februari 2018.

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 
ingediend - stedelijk sportpark ‘De Lens-

polder’ - Dudenhofenlaan 2B - en dit te-
gen 15 december 2017.

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.

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. Sportles-
sen 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 zwem-
bad, zal de ingang nog afzonderlijk be-
taald moeten worden aan de kassa van 
het zwembad. 

Het sportaanbod is heel ruim en is voor 
iedereen toegankelijk: kleuterturnen, 
omnisport voor kinderen, seniorengym, 
gym voor volwassenen, aquagym voor 
50 plussers, aquajogging, aquafitness 
etc. 

  Sportdienst Nieuwpoort, Dudenhofenlaan 2B, T 058 23 75 40 - E sport@nieuwpoort.be 

  Stedelijk zwembad, Stationslaan (Leopold II park) - T 058 23 38 88 - E zwembad@nieuwpoort.be

ZWEMBAD

Openingsuren 
herfstvakantie

Vanaf maandag 30 oktober 2017 
t.e.m. zondag 5 november 2017 
gelden volgende openingsuren.

Maandag 9 u. - 20 u.
Dinsdag 9 u. - 20 u.
Woensdag 1/11 9 u. - 17 u.
Donderdag 9 u. - 20 u.
Vrijdag 9 u. - 20 u.
Zaterdag 9 u. - 18 u.
Zondag 9 u. - 13 u.

Openingsuren 
Kerstvakantie

Vanaf maandag 25 december 2017 t.e.m. 
zondag 7 januari 2017 gelden volgende 
openingsuren.

Maandag 25/12 en 1/01 gesloten
Dinsdag 26/12 9 u. - 17u.
Dinsdag 2/01 9 u. - 20 u.
Woensdag 7 u. - 20 u.
Donderdag 9 u. - 20 u. 
Vrijdag 9 u. - 20 u.
Zaterdag 9 u. - 18 u.
Zondag 9 u. - 13 u.

Openingsuren 
feestdagen

Woensdag 1 november 2017:
open van 9 u. tot 17 u.

Zaterdag 11 november 2017: 
open van 9 u. tot 17 u.

Maandag 25 december 2017 
en 1 januari 2018: gesloten

Dinsdag 26 december 2017: 
open van 9 u. tot 17 u.
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Aquacycling 

Er zijn nog steeds enkele plaatsen 
vrij voor onze lessenreeks ‘Aquacy-
cling’. De kostprijs bedraagt € 48 
voor de hele reeks of € 9 per les.

De nieuwe reeks ‘Aquacycling’ start 
vanaf maandag 8, dinsdag 9, en vrij-
dag 12 januari 2018. Meer info kan 
je verkrijgen ja aan de kassa van het 
zwembad. 

Zwembaddagen 2017

De zwembaddagen gaan dit jaar door van maandag 20 t.e.m. zondag 26 novem-
ber 2017. Een afzonderlijke flyer over de zwembaddagen is verkrijgbaar bij alle 
stadsdiensten. Hieronder vind je een beknopt programma:

Maandag 20 november 2017
• 16.30 u. tot 20.00 u.: Gratis work-

shops: waterpolo, onderwaterhoc-
key, aquacycling (+12 jaar), floatfit 
(+16 jaar) etc. Enkel de toegang tot 
het zwembad moet betaald worden.

Dinsdag 21 november 2017 
• 10 u. tot 10.45 u.: Initiatieles 

‘Aquafitness’.
• 11 u. tot 11.45 u.: Initiatieles 

‘Aquajogging’.
• 13 u. tot 16 u.: Swimmathon voor 

kinderen van de lagere scholen. 

Woensdag 22 november 2017 
• 7 u. tot 9 u.: Ontbijtzwemmen met 

koffiekoeken en fruitsap/koffie voor 
de vroege zwemmers.

• 9.30 u. tot 10.20 u.: Gratis les 
‘Aquagym voor senioren’.

• 10.45 u. tot 11.45 u.: Zwembad 
is beschikbaar voor mensen met 
mobiele beperking.

• 13.30 u. tot 16.30 u.: Grote 
ravotnamiddag voor kinderen en 
pannenkoeken in de cafetaria.

• 17 u. tot 18.30 u.: Brevetzwemmen 
(inkom zwembad is betalend, brevet 
is gratis).

• 16.30 u. tot 20 u.: Baantjes 
zwemmen. 

Donderdag 23 november 2017 
• 18 u. tot 20 u.: Sfeerzwemmen met 

aangepaste muziek.
• Vanaf 18.30 u.: Workshop gezond 

eten na het sporten met Angelique 
Slembrouck. Er kan gezwommen 
worden en daarna kan je relaxen in 
de whirlpool met een gezond aperi-
tief. Verder leer je een gezond hoofd-
gerecht klaarmaken. Vooraf inschrij-
ven is verplicht. Kostprijs: € 5.

• 20 u. tot 21 u.: Duikinitiatie (vooraf 
inschrijven is verplicht).

Vrijdag 24 november 2017 
• 9 u. tot 20 u. Zwem je Zot: leg zoveel 

mogelijk lengtes af en win een mooie 
prijs!

Zaterdag 25 november 2017 
• 13.30 u. tot 15 u.: ‘Nieuwpoorts bom-

metje’
• 15 u. tot 16 u.: ‘De mooiste sprong’
• Zwemestafette vanaf 16.30 u.: 
 Je kan je inschrijven in familie-, 

jeugd- of clubverband. Na de estafet-
te volgt er een receptie met prijsuit-
reiking in de cafetaria van het zwem-
bad.

Zondag 26 november 2017 
• Familiedag met ballonplooiers in het 

zwembad en kindergrime in de cafe-
taria. Alle zwemmers krijgen boven-
dien een hot dog.

Plons- en spelkamp

Van dinsdag 2 t.e.m. vrijdag 5 januari 
2018 organiseert het zwembad een plons- 
en spelkamp voor kinderen van het 2de en 
3de kleuter die nog niet kunnen zwemmen. 
Het kamp gaat door van 8.30 u. tot 12 u. 

Er is opvang voorzien vanaf 8 u. en na het 
kamp hebben de kinderen de mogelijk-
heid om naar de speelpleinwerking te 
gaan indien ze vooraf ingeschreven zijn.
Kostprijs: € 35 (gedomicilieerd in Nieuw-
poort) en € 40 (niet gedomicilieerd in 
Nieuwpoort).
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TOERISME

Vrolijk Nieuwpoort - Kerstmagie aan Zee
Vrijdag 22 december 2017 t.e.m. zaterdag 6 januari 2018

Van vrijdag 22 december 2017 tot en met zaterdag 6 januari 2018 wordt het Marktplein ondergedompeld in een magisch kerst-
landschap.

Wandel door het kerstbos met meer dan 
850 kerstbomen, ontdek de chalets met 
hartverwarmende snacks en drankjes, 
maak een ritje op de carrousel, laat je 
glijden op de schaatspiste, breng een be-
zoekje aan het huis van de Kerstman en 
kom luisteren naar zijn mooie verhalen.

Het gratis toeristisch treintje brengt je 
bovendien gratis rond in Nieuwpoort met 
vaste haltes in Nieuwpoort-Bad en op het 
Marktplein.

Het volledige programma zal te vinden 
zijn op onze website www.nieuwpoort.be 
en op www.vrolijknieuwpoort.be. 

We steunen opnieuw de actie van Studio 
Brussel‘De warmste week’! De opbrengst 
van ‘de warmste muts’, de opvolger van 
‘de warmste sjaal’ uit 2016, gaat dit jaar 
naarde MS-Liga die steun geeft aan de 
vele mensen die lijden aan Multiple Scle-
rose (MS).

De gebreide ‘Vrolijk Nieuwpoort’-mutsen 
worden in het kerstbos verkocht aan € 5 
per stuk. De oplage is beperkt tot 1.000 
exemplaren. Wees er dus snel bij voor 
deze limitededition!

Binnenkort gaan we van start met de ma-
gische campagne, plaatsen we de website 
www.vrolijknieuwpoort.be terug online, 
posten we leuke weetjes en sfeervolle 

afbeeldingen op onze sociale media etc. 
Blijf ons liken en volgen, houd je brieven-
bus in de gaten en zet je oren open voor 
de aankondiging van ons magisch winte-
revenement ‘Vrolijk Nieuwpoort’.

 Arrenslee met echte rendieren        De Kerstman vertelt        Kerstverhaal op de Stadshalle

KERST
SPEKTAKEL

van 22/12
tem 06/01
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Tweedaagse uitstap naar Durbuy
Zaterdag 25 en zondag 26 november 2017

In het kader van de jumelage tussen Nieuwpoort en Durbuy 
wordt er in het weekend van 25 en 26 november een weekenduit-
stap naar onze zustergemeente georganiseerd. 

Eind november is de wintersfeer al volop aanwezig: het wordt 
kouder en de omringende bossen hebben nog een beetje kleur. 
In dit weekend start ook de bekende kerstmarkt in dit kleinste 
stadje van België.

Tijdens de uitstap nemen we uitgebreid de tijd om in de sfeervol-
le straatjes rond te dwalen. Daarnaast zijn er nog verschillende 
activiteiten en bezoeken gepland.

Het volledige programma is vanaf 3 november 2017 te verkrijgen 
bij dienst Toerisme, Marktplein 7. Inschrijven kan ook pas vanaf 
deze datum.

Jeanne Panne Nocturne
Zaterdag 4 november 2017

2018 is het jaar van de Heksenfeesten! 
Tijdens de zomer herdenkt de stad op-
nieuw de Nieuwpoortse heks Jeanne 
Panne! Nieuwpoort wordt dan terugge-
bracht naar de 17de eeuw! 

Op zaterdag 4 november organiseren 
we als voorproefje op de Heksenfees-
ten de Jeanne Panne Nocturne.

Tijdens deze gratis theaterwandeling 
worden in 7 monologen en 3 dialogen 
op verschillende locaties stukken uit 
het leven van Jeanne Panne geëvo-
ceerd. We dwalen door de straten van 
Nieuwpoort-Stad en keren terug naar 
de 17de eeuw. De Inquisitie vierde 
hoogtij, de heksenvervolgingen waren 

op hun hoogtepunt en de angst regeer-
de. 

We leggen ons oor te luisteren bij het 
volk dat zijn ongezouten mening om-
trent heksen en verbrandingen venti-
leert. We horen bovendien hoe de clerus 
en de magistratuur hun onbegrijpelijke 
houding verantwoorden.

Na de wandeling wordt er een kop soep 
of een Roste Jeanne aangeboden. De 
deelnemers maken ook kans op een 
exemplaar van ‘De heksen en hun bu-
ren’ door prof. J. Monballyu. 

Praktische informatie:
Lengte parcours: 2,5 km 
Vertrek: Trappen van het stadhuis
Deelname: gratis / + 20 deelnemers 
per groep
Start: 17 u. - 17.30 u - 18 u. - 18.30 u. - 
19 u. - 19.30 u. - 20 u.
Inschrijven: Toerisme Nieuwpoort-
Stad, Marktplein 7 - T 058 22 44 44
Toerisme Nieuwpoort-Bad, 
Hendrikaplein 11 - T 058 23 39 23

Muzikale 
seniorenbijeenkomst
7 november 2017

Op dinsdag 7 november 2017 kunnen 
alle senioren naar hartenlust dansen 
en swingen op de muzikale senioren-
bijeenkomst in de City. Zanger David 
Vandyck komt optreden.

Een ticket kost € 2 en is verkrijgbaar 
aan de deur. 

Dienst Toerisme
Nieuwpoort-Stad, Marktplein 7 - T 058 22 44 44 - info@nieuwpoort.be
Nieuwpoort-Bad, Hendrikaplein 11 - T 058 23 39 23 - toerismebad@nieuwpoort.be
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BEZOEKERSCENTRUM WESTFRONT

Winternocturne in het Westfront
Zaterdag 9 december 2017

Op zaterdag 9 december 2017 wordt de 
laatste nocturne van 2018 in het bezoe-
kerscentrum Westfront georganiseerd. In 
2018 staat het Westfront-team opnieuw 
voor je klaar en verwennen ze jullie elke 
drie maanden met een nocturne.

‘HELD!?’ is een toneelstuk dat kadert in 
de 100-jarige herdenking van WO I. Het 
vertelt op een ludieke manier het waarge-
beurde verhaal van een Engelse soldaat.

De deuren van het Westfront gaan open 
vanaf 18 u. zodat je vooraf nog een vrij 
bezoek kan brengen aan de permanente 
tentoonstelling over de onderwaterzet-
ting tijdens WO I en de tijdelijke tentoon-
stelling ‘Paard & Koning ‘.

Het optreden start om 19.30 u. en wordt 
afgesloten met een lekker drankje en 
hapje.

Kostprijs: € 10 (VVK), € 12 (ADD). 
Tickets via Westfront Nieuwpoort, Dienst 
Toerisme, dienst Cultuur en online via  
www.westfrontnieuwpoort.be

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

Herdenkingsplechtigheid ter ere van alle Britse en Commonwealth soldaten 
gesneuveld aan onze kust in de Eerste Wereldoorlog

Op 28 september 2017 was het precies 
100 jaar geleden dat luitenant Thomas 
Ernest Hulme ( 1883) buiten de bescher-
ming van zijn artilleriebunker in de sector 
Nieuwpoort geraakt was door een Duitse 
granaat. De granaat was afgevuurd door 
de Tirpitz-batterij bij Oostende en had het 
zware kanon van de Britse Navy tot doel. 
Deze zat verscholen in een geschutsbun-
ker middenin de duinen van Groenendijk. 

In het burgerleven was T.E. Hulme een 
gerenommeerd kunstfilosoof die de toen 
moderne kunstrichtingen verdedigde. Hij 
ontpopte zich ook tot oorlogsdichter. Zijn 
vriend en Engelse modernistische schil-
der David Bomberg (1890-1957) ontwierp 
in 1917 een gedenkteken voor zijn ge-
sneuvelde kunstvriend en hoopte dat het 
kunstwerk na de oorlog ooit in Nieuw-

poort zou worden opgetrokken.
Het ontwerp toont een soldaat in de mili-
taire rouwhouding en een allegorische fi-
guur die de gekooide kunst voorstelt met 
daaronder de tekst ‘Private T.E. Hulme. 
He died for Honour and Freedom.

Op 28 september was het zover: het me-
moriaal werd in het bezoekerscentrum 
Westfront plechtig onthuld. Hiermee be-
tuigde het stadsbestuur van Nieuwpoort 
zijn respect voor alle Brits en Common-
wealth soldaten die tijdens de Eerste We-
reldoorlog aan onze kust sneuvelden.

In opdracht van het stadsbestuur kapte 
Willem Vermandere uit een blok arduin 
een kunstwerk als hedendaags antwoord 
op David Bomberg’s memoriaal. Zijn 
kunstwerk ‘Reddende handen’ gedenkt 

niet alleen onze eigen bevrijding, maar 
draagt hij het werk ook op aan alle ver-
drukten en vluchtelingen ter wereld.

Willem Vermandere

Wij nodigden creatieve duizendpoot Willem Vermandere uit voor een gesprek en vroegen hem waar hij 
zijn inspiratie voor het kunstwerk ‘Reddende handen’ haalde.

Wat is jouw relatie met de stad 
Nieuwpoort?
In 1965 ben ik begonnen als leerkracht 
godsdienst in de rijksmiddelbare school 
van Nieuwpoort. Ik heb toen een hele pe-
riode in de Witte Brigadelaan gewoond 
samen met mijn vrouw en kinderen die in 
Nieuwpoort geboren zijn. Ik heb hier heel 
graag gewoond; de ongereptheid van de 
zee heeft me altijd aangesproken.

Op professioneel vlak ben ik ook al meer-
maals actief geweest in Nieuwpoort. Tij-
dens de zomervakantie heb ik onder de 
noemer ‘Weer thuis komen’ in de Onze 
Lieve Vrouwekerk enkele werken van de 
laatste jaren tentoon gesteld. En in 2014 
werd mijn beeld ‘De verzoening’ op het 
Loodswezenplein ingehuldigd.
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KINDERBOERDERIJ ‘DE LENSPOLDER’

Leren op de boerderij

Een bezoek aan de kinderboerderij is 
leuk en bovendien heel erg leerrijk. Ver-
schillende scholen vinden het daarom 
heel aangenaam om een bezoekje aan de 
boerderij te brengen.

Het eerste leerjaar van Stella Maris 
kwam begin september uitzoeken wat nu 
juist het verschil is tussen inheems en 
uitheems fruit. Ook werd er geklust in de 
boomgaard en op zoek gegaan naar ap-

pels, noten en kersen.
Dit schooljaar staat brood bakken ook 
terug op het programma. Twee scholen, 
één uit Welle en één uit Izegem, komen al 
meer dan 30 jaar op bezoek naar de kin-
derboerderij om er op authentieke wijze 
brood te leren bakken. De leerkrachten 
van Welle en Iddergem zijn ondertussen 
vertrouwde gezichten geworden op de 
kinderboerderij.

Tijdens het brood bakken werden alle ta-
fels, banken en troggen naar buiten ver-
plaatst. Zo konden de kinderen in open 
lucht het deeg mengen en kneden. Tij-
dens het rijsproces van het deeg mochten 
de kinderen okkernoten in de boomgaard 
gaan zoeken. Daarna konden ze deze ver-
werken in hun broodje. Een geslaagde 
activiteit want er waren enkele blije ge-
zichten te zien.

Hoe kom je bij het concept van de 
‘Reddende handen’?
Toen burgemeester Geert Vanden  
Broucke mij vroeg om een steen te be-
werken voor de Canadese en Nieuw-Zee-
landse bevrijders, dan wist ik direct dat ik 
een gepast blok arduin had liggen voor de 
opdracht. ‘Petit granit de Soignies’! Dat 
moet het zijn.

Er was eerst sprake van een plechtige 
tekst met alle uitleg, maar ik raakte niet 
geïnspireerd door deze woorden. Als je 
naar Vladslo gaat, dan vind je de treu-
rende ouders van Käte Kollwitz. Daar heb 
je niet veel uitleg bij. Vader en moeder 
zijn hun kind wijt…. dat is oorlog. De stad 
Nieuwpoort gaf mij ‘carte blanche’.

In het begin was het wazig. Ik begon aan 
het ruwe rotsblok en ging wel zien waar 
mijn bijtel me ging brengen. Ik heb pre-
cies hetzelfde als ik muziek speelt. Al 
improviseren bereik ik mijn beste resul-
taten.

Ik wist gewoon dat ik iets wou maken dat 
de tijd doorstaat. Iets dat bovendien her-
kenbaar is en dat iedereen begrijpt. Niet 
zoals de hedendaagse kunst want voor 
mij is dat chaos. 

Vanwaar jouw interesse in de oorlog?
Van meet af aan herinnerde ik mij een 
verhaal uit de Tweede Wereldoorlog. Een 
drietal Canadese soldaten zakten na hun 
landing in Normandië af naar onze stre-
ken. Ze passeerden aan een verwoeste 
kerk en gingen daar binnen. Daar zagen 
ze een Jezusfiguur zonder handen onder-
steboven aan een kruis hangen. Eén van 
die soldaten slaagde erin om het kapotte 
beeld met een stuk ijzerdraad weer goed 
rechtop te hangen. De handen bleven 
helaas onvindbaar. Tussen de rommel 
vond hij een stuk paneel en bond hij dit 
stuk vast aan het kruis nadat hij erin iets 
gekerfd had: ‘I have no other hands than 
yours’ of ‘Ik heb geen andere handen dan 
de uwe’. Ik noemde mijn beeld ‘Reddende 
handen’, maar de ondertiteling is duidelijk 
‘Ik heb geen andere handen dan de uwe’’. 

Oorlog en miserie zijn van alle tijden. 
Tegenwoordig heb je nu ook de heden-
daagse vluchtelingen: de schamele aan-
gespoelde drenkelingen. Onze opdracht 
is duidelijk: wij zullen de wereld herstel-
len; met onze handen zullen wij elkaar 
redden. 

Hoe past dit werk in jouw œuvre? 
Ik heb opnieuw een werk gemaakt waarin 

‘handen’ een belangrijke rol spelen. Zo-
wel in mijn muziek als in mijn kunst komt 
het concept van de handen telkens terug. 

Heb je nog geen eelt op je kunstziel? 
Helemaal niet! Mijn vriend Roel D’Haese 
heeft mij ooit eens het volgende gezegd: 
‘Als je gelukkig bent met wat je doet, dan 
straal je dat ook uit in je werk! Ik ga nog 
steeds met heel veel passie aan het werk. 
Er is niets anders wat ik liever zou wil-
len doen. Momenteel ben ik bezig aan de 
Trofee van de Vlaamse Reus die aan het 
einde van het jaar wordt toegekend aan 
de beste Vlaamse sporter van het jaar. 
Ik maak al 20 jaar dit beeldje. Verder ben 
ik ook nog bezig met houtsneden en een 
paar opdrachten voor particulieren. Druk 
genoeg dus! 



VRIJE TIJD

VARIA

Plantgoedmarkt 
Zondag 29 april 2018

Volgend jaar staat de vertrouwde plant-
goedmarkt op de kinderboerderij op zon-
dag 29 april 2018. Deze markt wordt geor-
ganiseerd in samenwerking met vzw Velt 
westkust - Veurne. Iedereen die een te-
veel heeft aan plantjes, kruiden en plan-
ten kan deze komen verkopen of ruilen. 

TIP: Wie een standje wil bemannen op 
de plantgoedmarkt kan nu al de nodige 
voorbereidingen treffen. Andere fruit -en 

groentengerelateerde producten mo-
gen ook aangeboden worden. Indien je 
wil deelnemen, neem dan zeker contact 
op met de kinderboerderij of met Erica 
Blomma (Velt) op M 0486 96 94 72.

De kinderboerderij zet die dag ook haar 
poorten wijd open voor het grote publiek 
want er zal heel wat te beleven vallen voor 
groot en klein.

 Kinderboerderij De Lenspolder, Elf Juliwijk 6 A - T 058 23 69 86 - kinderboerderij@nieuwpoort.be

NIEUW IN NIEUWPOORT

Praktijkschool Beauty and More

In de Praktijkschool Beauty and More kan 
je verschillende opleidingen volgen zo-
als pedicure, schoonheidsspecialiste en 
massagetherapeut. Alle opleidingen zijn 
toegankelijk voor volwassenen (vanaf 18 
jaar).

De sterkte van een opleiding in de Prak-
tijkschool is dat mensen in een zeer korte 
tijd een beroep kunnen aanleren. Bij an-
dere opleidingscentra duurt het traject 
immers veel langer (tot 2 jaar) en moeten 
er ook theoretische en praktische exa-
men afgelegd worden.

Adres: Brugsevaart 48
Contact: www.depraktijkschool.be
of E opleiding@depraktijkschool.be 

De Praktijkschool
BEAUTY AND MORE...

N I E U W P O O R T

Foodfront
Zondag 19 november 2017

Op zondag 19 november 2017 organiseren 
vijf topchefs uit Nieuwpoort het culinaire 
event Foodfront in het bezoekerscentrum 
Westfront. Zij gingen aan de slag met aan 
de grens gekweekte ingrediënten en bie-
den de beste gerechten van dit moment 
aan.

Nieuwpoort is een 'culinaire booming 
business' en dit is de insteek van deze 
ambitieuze jonge ondernemers! Het pro-
gramma van Food Front ziet er alvast 
veebelovend uit. Het evenement gaat van 
start om 17.30 u. Daarna is er tussen 18 u. 
en 22.30 u. een walking dinner door Mat-
tias, Nikolaj, Stephen, Antoine en Wibo. 

Vanaf 22.30 u. is er een party met Dj the 
Flux.
De kostprijs bedraagt € 88 (incl. drank) en 
inschrijven kan via de deelnemende res-
taurants: M Bistro, La Muse, ’t Galjoen, 
Feu d’or en Wasserette.
Meer info: www.foodfront.be.



VARIA

CM-Oppas aan huis

CM-Oppas aan huis organiseert op-
pas met vrijwilligers bij chronisch 
zieken, zorgbehoevende ouderen 
en personen met een beperking. De 
vrijwilligers ontvangen een onkos-
tenvergoeding en zijn verzekerd. Ze 
worden uitgenodigd op vorming en 
krijgen individuele begeleiding indien 
nodig.

Ben je op zoek naar een zinvolle 
tijdsinvulling en geïnteresseerd in 
onze werking? Neem dan contact op 
met CM-Oppas aan huis, Cirkelstraat 
8, 8400 Oostende - T 059 55 40 51 -  
oppasaanhuis.oostende@cm.be

Meer info: www.cm.be/vrijwilligers

Spetterende eindejaarsactie 

Dit jaar slaan de Shoppinghande-
laars, de handelaarsbond Verenigd 
Nieuwpoort-Bad, het bedrijventerrein 
De Noordvaart, Voka, Unizo en Horeca 
Nieuwpoort de handen in elkaar om een 
eindejaarsactie op touw te zetten. Deze 
zal plaatsvinden van 1 december 2017 
tot 7 januari 2018. 

Er zijn prachtige prijzen te winnen bij 
aankopen in de talrijke deelnemende 

handelszaken. Er worden opnieuw lot-
jes aan de klanten gegeven. Elke han-
delaar bepaalt zelf wat hun inbreng in 
de prijzenpot zal zijn. Dit kan gaan om 
een kortingsbon, een etentje, een ca-
deaubon etc. 

Begin januari 2018 zal de trekking van 
de lotjes plaatsvinden en worden alle 
winnaars aan de deelnemende hande-
laars bekend gemaakt.

Dopjesactie van de Vrienden der Blinden

Je kan de Vrienden der Blinden helpen 
door dopjes te verzamelen. Deze ingeza-
melde dopjes worden verkocht en later 
gerecycleerd. De opbrengst van de dopjes 
wordt uitgedrukt per kg. Éen kg brengt 
ongeveer € 0.30 op. Dat is € 300 per 1.000 
kg

Particulieren verzamelen thuis dopjes 
in plastiek zakken of kartonen dozen. 
Ze brengen ze naar een particulier of 
naar een verzamelpunt. Dit kan zijn: een 
school, bedrijf, winkel of rechtstreeks 
naar het opleidingscentrum Vrienden der 
Blinden in Koksijde. In Nieuwpoort kan je 
terecht met je dopjes in het zwembad, het 
stadhuis, dienst toerisme Nieuwpoort-
Bad, het Sociaal Huis en de bibliotheek. 

Welke dopjes wel?
• Alle plastic dopjes van mineraal- en 

spuitwater, frisdranken, fruitsap en 
melk;

• Doppen van vloeibare wasmiddelen, 
wasverzachters en spuitbussen;

• Deksels van choco, pindakaas en spe-
culaaspasta mits het papiertje aan de 
binnenkant er uit is.

Welke dopjes niet?
• Dopjes van olie, detergenten of andere 

chemische producten;
• Dopjes van metaal, blik of kurk;
• Dopjes die vuil en vies zijn (schimmel, 

vuil, zand, vet etc.).



Gouden huwelijksjubileum

Guido Demerre en Lieve Ureel huwden op 5 augus-
tus 1967. Guido was leraar wetenschappen in het 
Sint-Bernarduscollege terwijl Lieve actief was als 
lerares lichamelijke opvoeding. Guido is bijzonder 
geïntrigeerd door de geschiedenis en cultuur van 
onze stad. Zo publiceerde hij vele artikels over 
Nieuwpoort en een boek over de landbouwschool 
Ten Bogaerde. Hij kreeg de eerste cultuurprijs van 
Nieuwpoort en ontving ook de historische prijs. 
Guido is voorzitter van de Vrienden van het Patri-
monium. Lieve heeft een passie voor zingen en is 
sinds 1975 lid van het Beauvarletkoor. Ze volgde 
ook bijscholingen zoals jazzdans, notenleer, solo-
zang en orgel. Guido was jarenlang reisbegeleider 
van VTB en VVL en maakte samen met Lieve vele 
mooie reizen. Het gouden paar heeft drie kinderen 
en vijf kleinkinderen.

Gouden paar

Gerard Raecke en Jeannette Samyn stapten op 
2 september 1967 in het huwelijk. Gerard was 
brandweerman en was ook 38 jaar autocarchauf-
feur voor diverse reisorganisaties. Jeannette 
werkte lange tijd in het bedrijf Meco. Het gouden 
paar trekt graag naar Spanje en Gran Canaria om 
er te genieten van de zon. De jubilarissen zijn bij-
zonder trots op hun zoon en hun twee kleinkinde-
ren.

Vijftig jaar gehuwd

Maurice Billiet en Godelieve Vannecke huwden 
op 9 september 1967. Het koppel baatte vroeger 
een eigen tuinbouwbedrijf uit waar hard gewerkt 
werd. Vroeger was er geen tijd voor hobby’s maar 
nu neemt het paar graag deel aan fietstochten of 
busreizen van Okra. Maurice houdt van hengelen 
op het staketsel terwijl Godelieve actief lid is van 
KVLV-Lombardsijde. De jubilarissen kregen drie 
kinderen en zes kleinkinderen.

IN BEELD
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Diamanten paar

Lucien Defruyt en Georgette Verheye stapten op 28 
augustus 1957 in het huwelijk. Het koppel baatte 
vroeger een eigen landbouwbedrijf ’t Klein Nieuw-
land’ in Sint-Joris uit. Deze boerderij werd in 1990 
overgenomen door zoon Geert. Georgette en Lu-
cien zijn allebei actief in de socioculturele sector. 
Lucien was voorzitter van de lokale afdeling van 
de Boerenbond, secretaris van de Gezinsbond 
Ramskapelle-Sint-Joris, jarenlang secretaris van 
de kerkraad van Sint-Joris en bestuurslid van de 
seniorenraad. Georgette is actief als bestuurslid 
van KVLV-Sint-Joris en van Samana. De jubilaris-
sen hebben vijf kinderen, tien kleinkinderen en 
twee achterkleinkinderen.

Vijftig jaar gehuwd

Norbert Boudens en Maria Plyson stapten op 11 
september 1967 in het huwelijksbootje. Ze werkten 
allebei als lesgever in het atheneum van Menen. 
Norbert volgde 23 jaar les aan de kunstacademie 
in Menen en maakte heel wat mooie kunstwerken. 
Het koppel trok vaak op reis en bracht ook veel va-
kanties door in onze stad. In 2008 vestigden Maria 
en Norbert zich definitief in Nieuwpoort waar ze 
zich goed thuis voelen. De jubilarissen hebben een 
dochter en een kleinzoon met wie ze een hechte 
band hebben. 

Gouden huwelijksjubileum

Ronny Willaert en Mireille Rathé vierden op 23 
september ll. hun vijftigste huwelijksverjaardag. 
Het gouden paar baatte veertig jaar lang het res-
taurant De Roos langs de Visserskaai uit. Terwijl 
Mireille samen met haar schoonmoeder de keu-
ken voor haar rekening nam stond Ronny in de 
zaal. In 2008 lieten ze hun bloeiende horecazaak 
over en sindsdien genieten ze van hun welverdiend 
pensioen. De jubilarissen zijn bijzonder trots op 
hun vier zonen en acht kleinkinderen.
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Vijftig jaar balletschool 
Allanah Weranga

De balletschool Allanah Weranga bestaat 50 jaar 
en dit jubileum werd uitgebreid gevierd in de 
stadshalle. Directeur en danslerares Allanah We-
ranga is erin geslaagd om deze balletschool ge-
durende een halve eeuw met succes te runnen. 
Deze energieke dame kon al die jaren rekenen 
op een team van enthousiaste lesgevers. Allanah 
Weranga werd gelauwerd voor haar jarenlange 
inzet en kreeg een keramieken kunstwerk van 
de Nieuwpoortse kunstenares Chris Missiaen als 
aandenken. 

Gouden paar

Jozef Hanssens en Astrid Luypaert huwden op 14 
augustus 1967 in Bellingen. Het paar runde vroe-
ger een eigen zaak Traumwasser. Dit bedrijf was 
gespecialiseerd in algemene waterbehandeling 
waaronder het zuiveren van stads-, put- en zwem-
badwater. De jubilarissen brachten jarenlang hun 
vakantie door in Nieuwpoort tot ze zich in 2011 de-
finitief in onze stad vestigden. Jozef en Astrid zijn 
allebei actief als lid van de Rotary Club en Mar-
kant. Het gouden paar heeft twee dochters en vier 
kleinkinderen die regelmatig en graag op bezoek 
komen.

Gouden jubileum

Walter Vermeire en Rita Windels traden op 14 juni 
1967 in het huwelijk. Walter werkte vroeger als 
gespecialiseerde schrijnwerker/meubelmaker in 
een schrijnwerkerij in Aalter. Rita werkte vroeger 
thuis als naaister en was ook 5 jaar atelierleidster 
in een confectiebedrijf in Ruiselede. De jubilaris-
sen zijn bijzonder sportief én ze trekken ook graag 
naar hun vakantieverblijf in het zuiden. Het gou-
den paar heeft twee zonen en vijf kleindochters. 
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Actie Stadskern Under 
Construction

Op 2 oktober 2017 vond de eerste trekking van de 
stempelactie van de handelaars van de Marktstraat 
plaats. De handelaars van deze straat hebben zich 
verenigd in de samenwerking ‘Stadskern under-
construction’. Zij belonen hun trouwe klanten elke 
maand met een waardebon zolang de wegenwerken 
duren. Op hun eigen Facebookpagina ‘Stadskern un-
der Construction’ verneem je alles over leuke acties, 
nieuws over de wegenwerken en filmpjes van de 
lotingen. In aanwezigheid van burgemeester Geert 
Vanden Broucke werden de eerste waardebonnen 
van € 25 verloot. De winnaars van de eerste maand 
zijn Willy Van Houteghem, Bianca Debruyne, Inneke 
Therry, Steffi Derdaele, Christophe Plaetevoet, Bou-
vé M-Ol, Catherine Vermeylen en Anne Van Meeuw.

Expo Jane Carion

De retrospectieve tentoonstelling met werk van 
Jane Carion in de stadshalle kende heel wat bij-
val. De kunstenares uit Rixensart was gehuwd 
met Nieuwpoortenaar Georges Deseck en verbleef 
twintig jaar in onze stad. Michel Rooryck, kunst-
historicus en kleinzoon van deze getalenteerde 
kunstenares stelde de overzichtstentoonstelling 
met prachtige kunstwerken samen. 

Verwendag in de Bib

Op de verwendag van 14 oktober ll. werden de be-
zoekers van de bib verwend met een licht ontbijt 
en met muziek door het duo ‘De Bres Dicht’!

Op de foto herkennen we enkele leden van het 
schepencollege, het team van de bibliotheek en 
leden van de bibliotheekraad.



ACTIVITEITEN
Woensdag 1 november 2017

Reveil

Meer info zie pp. 10

Rondleiding met gids in het Vlaams 
natuurreservaat ‘De IJzermonding’

Deze natuurwandeling gaat door in ‘De 
IJzermonding’. De vegetatie en tal van 
watervogels nemen je mee naar hogere 
sferen in de natuur. Van 10 u. tot 12 u. 
Gelieve laarzen of stevige stapschoenen 
te voorzien. Een verrekijker is altijd aar-
dig meegenomen. Kostprijs: Gratis. In-
schrijven is niet nodig. Locatie: Parking 
Halvemaanstraat z/n. Info en organisatie: 
Kinderboerderij ‘De Lenspolder’ - 
T 058 23 69 86

Donderdag 2 november 2017

Schelpenwandeling

Uitleg door een natuurgids over schel-
pen en zeeorganismen, zeeanemonen en 
krabben. Breng een emmertje mee. Gra-
tis deelname. Afspraak om 10.30 u. op het 
Hendrikaplein aan de dienst Toerisme. 
Info en organisatie: Kinderboerderij 
‘De Lenspolder’ - T 058 23 69 86 - 
kinderboederij@nieuwpoort.be.

Zaterdag 4 november 2017

Go back to the 80's, 90's & 00's

De jaarlijkse party van de MTB club Jean-
ne Panne Bikers van Nieuwpoort. Vanaf 
21 u. kan je niet alleen genieten van de 
beste muziek van de jaren ’80, ’90 en ’00. 
Om 23.30 u. is er een optreden voorzien 
van Jessy, gekend van The Mackenzie ft. 
Jessy. De party duurt tot 3 u. 
Locatie: stedelijke vismijn. Kostprijs: 
€ 8 (VVK) en € 10 (ADD). Info: Deschilder 
Stijn - M 0477 98 21 75 - 
stijn.deschilder@gmail.com - 
www.jeannepannebikers.weebly.com. 

Donderdag 2 november en 

7 december 2017

Gezellig samenzijn

Gratis namiddag voor mensen die + 55 
zijn van 14 u. tot 17 u. Locatie: Centrum 
Ysara, Dienstweg Havengeul 14. 
Organisatie: stad Nieuwpoort. 

Vrijdag 3 november 2017

Concert: Kleinkunsteiland - De 
Klassiekers 

Meer info zie pp. 11

Zaterdag 4 november 2017

Lezing: Ode aan de zee, het strand en 
het leven

Familienamiddag waarop heel wat 
Nieuwpoortse groepen aanwezig zullen 
zijn: Volkstheater WIK, het Opportus koor, 
de Pop-Up band, leden van de Ballet-
school Allanah Weranga en gedichten van 
Astrid Dewancker met begeleiding door 
gitarist Koen Haspelslagh. Kostprijs: € 10 
(leden), € 15 (niet-leden) en € 2 (kinde-
ren). Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg 
Havengeul 14. Info en organisatie: Neos 
Nieuwpoort - neosnieuwpoort@telenet.be.

Dinsdag 7 november 2017

Muzikale seniorenbijeenkomst

Meer info zie pp. 17

Donderdag 9 november 2017

Cinema City - Sprakeloos

Het leven van de succesvolle schrijver 
Jan Meerman wordt ondersteboven ge-
keerd wanneer zijn moeder onverwachts 
een beroerte krijgt. Zijn flamboyante en 
levendige moeder verliest haar spraak-
vermogen. Haar spraak wordt herleid tot 
jammerlijke kreten en brabbeltaal. Jan 
worstelt in deze moeilijke periode met de 
deadline van zijn nieuwe roman. De con-
frontatie die Jan moet aangaan met zijn 
moeder dwingt hem om alles in vraag te 
stellen, ook zijn literaire prioriteiten. 
Locatie: City, Valkestraat 18. Kostprijs: 
€ 4. Voorstelling om 14 u. en 20 u. 
Organisatie: Dienst cultuur - T 058 79 50 00 
cultuur@nieuwpoort.be.

Zondag 12 november 2017

Cursus ontharingstechnieken

Er zijn tal van technieken om overtol-
lige haartjes te verwijderen. Tijdens deze 
cursus wordt er gewerkt met filmhars. 
Hiermee worden de haren tot onder 
het huidoppervlak verwijderd, met een 
streelzachte huid als resultaat. Voor deze 
opleiding ben je in het bezit van een di-
ploma schoonheidsspecialiste of heb je 
de opleiding ontharingstechnieken wenk-
brauwen, bovenlip en gelaatscontour al 
bij de Praktijkschool gevolgd. Kostprijs: 
€ 150. Van 9.30 u. tot 15.30 u. Locatie: 
Brugsevaart 48. Info en organisatie: 
De praktijkschool - opleidingen@
depraktijkschool.be - M 0495 45 20 95 - 
www.depraktijkschool.be.

in Nieuwpoort
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Maandag 13 november 2017

Lezing: Napels

Reisimpressies Napels van 14 u. tot 17 u. 
Er is koffie/thee en taart voorzien. 
Kostprijs: € 5 (leden) en € 3 (niet-lieden). 
Locatie: ’t Schorrehof, Marktplein 16. 
Info en organisatie: OKRA-trefpunt 55+
Nieuwpoort - M 0479 43 19 86.

Dinsdag 14 en woensdag

15 november 2017

Cursus: Je immuunstelsel als bondgenoot

In deze interactieve cursus leer je op een 
leuke manier hoe je afweersysteem func-
tioneert en waarom je er op kan vertrou-
wen. We maken gebruik van prachtige 
beelden van immuuncellen in actie. Er is 
ook ruimte voor getuigenissen en medi-
taties die ons zelfgenezend vermogen on-
dersteunen. Kostprijs: € 175 (basistarief). 
Locatie: Zorgverblijf Ter Duinen, 
Louisweg 46. Info en organisatie: Samana 
Midden-Vlaanderen - T 09 267 53 53 - 
mvl@samana.be.

Donderdag 16 november 2017

Donderdag Filmdag: Love & Friendship

Het verhaal van Love & Friendship speelt 
zich af rond 1790, wanneer de mooie we-
duwe Lady Susan Vernon naar het land-
goed van haar schoonfamilie afreist. Daar 
wil ze komaf maken met de kleurrijke ge-
ruchten over haar amoureuze escapades. 
Eenmaal daar, besluit ze op zoek te gaan 
naar een echtgenoot voor zichzelf en haar 
nogal terughoudende dochter Frederica. 
Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg 
Havengeul 14. Kostprijs: € 4. 
Voorstelling om 14 u. en 20 u. 
Organisatie: Dienst cultuur - 
T 058 79 50 00 - cultuur@nieuwpoort.be.

Zaterdag 18 november 2017

Theatervoorstelling: Arnout Van den 
Bossche - Burn-out voor beginners

Meer info zie pp. 12

Zondag 19 november 2017

Cursus: Make-up voor tijdens de dag

Er wordt stap per stap geleerd hoe je de 
producten in de juiste volgorde moet aan-
brengen, welke kleuren je moet kiezen en 
hoe de juiste producten gebruikt moeten 
worden. Na deze workshop heb je alle ba-
sisvaardigheden voor de dagelijkse ma-
ke-up onder de knie. Kostprijs: € 90. Van 
9.30 u. tot 15.30 u. Locatie: Brugsevaart 
48. Info en organisatie: De praktijkschool 
- opleidingen@depraktijkschool.be - 
M 0495 45 20 95 - www.depraktijkschool.be.

Dinsdag 21 en 28 november 2017

Cursus Canva

Canva is een gratis online tool die spe-
ciaal gericht is op personen die geen 
grafisch ontwerper zijn. Het design is 
eenvoudig en gebruiksvriendelijkheid, 
maar biedt heel wat mogelijkheden. In 
deze workshop ga je aan de slag met het 
programma zodat je zelf in geen tijd je 
creatieve ideeën kan omzetten in profes-
sionele designs. Kostprijs: € 12. Locatie: 
City, Valkestraat 18. Info en organisatie: 
VormingPlus Oostende-Westhoek - 
T 059/50.39.52 - oostende@vormingplus.be. 

Vrijdag 24 november 2017

Quiz van de Sportdienst

Meer info zie pp. 13

Het Gevolg & B12 VZW - Lost Boys 

Meer info zie pp. 12

Zaterdag 25 november 2017

Gemengde technieken - grafisch
experimenteren

Cursus met persoonlijke begeleiding 
waarin iedereen zijn creativiteit kwijt kan. 
In deze workshop combineer je verschil-
lende grafische technieken om tot een 
nieuw werk te komen. Een beetje erva-
ring in grafiek is vereist. Van 13.30 u. tot 
17 u. Kostprijs: € 50. Locatie: Mamézon, 
Louisweg 70Info en organisatie: 
Mamézon - T 058 23 03 61 - 
kunsthuismamezon@gmail.com.

Zondag 3 december 2017

Sinterklaas zingt

Meer info zie pp. 

Maandag 4 december 2017

Meditatie ‘Spiegelblauw’ 

40 min. relaxen en 40 min. energetische 
meditatie op basis van energetische werk 
met aura-healing en acupressuurtips 
o.l.v. energetisch therapeut N. Ooghe. Van 
19.30 u. tot 21 u. Kostprijs: € 5. Locatie: 
Cultuurhuis ’t Kasteeltje, Hoogstraat 2. 
Info en reservaties: M 0477 41 14 97 - 
engelcirkel@gmail.com - www.engelcirkel.be.

Zaterdag 9 december 2017

Concert: Patrick Riguelle - La vie est 
riguelle: Paris l’amour

Meer info zie pp. 11

Woensdag 13 december 2017

Toneel met Jean Petter

Ludieke theatervoorstelling in de City, 
Valkestraat 18. Kostprijs: € 15 (leden) en 
€ 25 (niet-leden). Van 20 u. tot 22 u. Info 
en organisatie: Markant Nieuwpoort - 
T 058 23 14 80 - amvbussche@gmail.com.

Zaterdag 16 december 2017

Theatervoorstelling: Lankmoed - Leger

Meer info zie pp. 11

Droomjuweel - juweelontwerp in zilver

Deze workshop juweelontwerp gaat door 
elke laatste zaterdag van de maand als er 
min. 4 deelnemers zijn. Je krijgt de kans 
om je creatieve ideeën in afgewerkte zil-
veren juwelen om te zetten. Van 13.30 u. 
tot 16.30 u. Kostprijs: € 50. 
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Volg Stad Nieuwpoort op sociale media!

Stad Nieuwpoort wil zo doelgericht mogelijk communiceren en probeert daarom actief 
op sociale media aanwezig te zijn. Word fan van onze Facebookpagina of volg ons op In-
stagram of Twitter. We proberen niet alleen om dagelijks leuke en informatieve berichten 
te posten, maar antwoorden ook op vragen die via deze kanalen gesteld worden!

Heb jij een sfeervolle foto of een grappige tweet, deel ze met ons op Twitter of Instagram. 
Wie weet verschijn jij wel in de volgende editie van Nieuwpoort Uw Stad!

Waar kan je ons vinden?

www.facebook.com/stadnieuwpoort 

@StadNieuwpoort

stadnieuwpoort

Locatie: Mamézon, Louisweg 70. Info en 
organisatie: Mamézon - T 058 23 03 61 - 
kunsthuismamezon@gmail.com.

Donderdag 28 december 2017

Hendrik Geeraerttocht 

Wandeltocht waarbij je volop kan genie-
ten van het strand, de duinen, het getij-
denspel, de IJzermonding, de havengeul, 
de promenade, de Ganzepoot etc. Start: 
Feestzaal van de Vismijn. Van 7 u. tot 15 
u. Kostprijs: € 1,50 (+ gratis glühwein). 
Info: Freddy De Cuyper: T 058 24 21 58 of 
M 0478 28 70 93.

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
Elke donderdag 

Damesturen Ydrima 

Éen uur turnles voor dames in de sport-
zaal van Stella Maris. Aanvang om 20 u. 
Locatie: Willem De Roolaan 72. Geen 
turnles in de schoolvakantie. Meer info: 
Dobbelaere - Mylle Diana - M 0475 34 40 93.

Elke donderdag van 9 november

2017 tot 11 januari 2018

Cursus massagetherapeut

Als massagetherapeut leer je alle vaar-
digheden aan om een volledig ontspan-
nende of relaxerende lichaamsmassage 
toe te passen. Na deze opleiding kan je 
aan de slag als zelfstandige in een ei-
gen praktijk of aan huis, in sportclubs of 
wellnesscentra. Voor deze opleiding is 
geen voorkennis vereist. Van 19 u. tot 22 
u. Kostprijs: € 550. Locatie: Brugsevaart 
48. Info en organisatie: De praktijkschool
opleidingen@depraktijkschool.be
M 0495 45 20 95
www.depraktijkschool.be.

Elke woensdag van 15 november

tot 20 december 2017

Nieuwe reeks kleuterdans

Meer info zie pp. 8

ACTIVITEITEN VAN
LANGERE DUUR
T.e.m. vrijdag 5 november 2017

Tentoonstelling: Figuren aan de muren

Meer info zie pp. 10

T.e.m. zondag 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 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

Tentoonstelling van Tavares e Sousa - 
Van Belleghem

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



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

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

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

• toiletten, inspuitingen, diabetes, verbanden,
• aandoen van steunkousen, toedienen en klaarzetten
 van medicatie.
• referentie verpleegkundige in de wondzorg.
• referentie verpleegkundige in de palliatieve.
• u hebt geen kosten doordat wij met het 
 derdebetalerssysteem werken.

U KAN ONS VRIJBLIJVEND CONTACTEREN!

Gratianne Bullens 0474 23 94 07
Julie Demarcke 0496 38 29 64
Laure Steyaert 0471 12 55 57

Thuisverpleging met een hart
REGIO NIEUWPOORT  I   LOMBARDSIJDE  I   WESTENDE  I  

MIDDELKERKE  I   OOSTDUINKERKE  I   KOKSIJDE  I   VEURNE

VOLG ONS OP           thuisverpleging Saskia Sandra

Deblieck Saskia
0498 22 49 80

Germonpré Sandra
0472 20 12 61

THUISVERPLEGING
regio Nieuwpoort- Lombardsijde

Alle verpleegkundige zorgen: dagelijkse/wekelijkse toiletjes, 
alle wondzorgen, inspuitingen, palliatieve zorgen, diabetes, 

medicatie voorbereiden …

Derde betalerssysteem: geen kosten • Alle mutualiteiten



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

Indien u uw bestaande eigendom wilt verkopen en u van plan 
bent een nieuwbouwwoning of nieuwbouwappartement aan 
zee te kopen, dan heeft Portus voor deze situatie een ideale 

formule bedacht: Switch house Formule.®

(incl.gratis schatting).

Voor meer info hierover contacteer ons vrijblijvend.

Switch huis® formule is een unieke formule van Portus die u
5 voordelen biedt! Bel 058/62.50.50.  

SCHATTING VERKOOP VERHUUR CONSULTING

Abert I Laan 99, 8620 Nieuwpoort  058 62 50 50  info@portus.be  www.portus.be


