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VOORWOORD

Waarde lezers,

Op 1 januari 2015 werd de veelbesproken brandweerhervorming operationeel.  Nieuwpoort maakt voortaan 
deel uit van de Hulpverleningszone Westhoek (HVZ). Zestien brandweerposten uit  achttien gemeenten van 
de arrondissementen Ieper, Veurne en Diksmuide werken voortaan  in één groot netwerk samen. 
De hulpverleningszone Westhoek valt samen met het werkingsgebied van Westhoekoverleg. De achttien 
burgemeesters zetelen samen met de zonecommandant en de zonesecretaris in de zoneraad. Burgemees-
ter Marc Vanden Bussche is voorzitter van het zonecollege terwijl Robert Van Praet werd benoemd tot zone-
commandant.

De zonevorming heeft tot doel de hulpverlening te verbeteren. Voor de burger verandert er niets. De Hulpverleningszone Westhoek 
staat dag en nacht paraat om iedereen in nood te helpen. De hulpdiensten zijn nog steeds te bereiken via het noodnummer 112.

Nieuwpoort wuifde onlangs majoor-brandweercommandant Roger Van Brussel uit 
die met pensioen ging. Tijdens de bevelsoverdracht op zaterdag 31 januari 2015 werd 
afscheid genomen van brandweerbevelhebber Roger Van Brussel die in 1983 als vrij-
williger toetrad tot het brandweerkorps van Nieuwpoort.  Hij leidde sinds 1993 het 
korps en wordt opgevolgd door kapitein Richard Vandenabeele. De nieuwe korpschef 
is beroepsmilitair en actief als preventieadviseur  in het Militair Kamp Lombardsijde 
en op de luchtmachtbasis in Koksijde. Richard Vandenabeele versterkte in 1989 het 
Nieuwpoortse vrijwillig brandweerkorps en in 2003 bevorderde hij tot luitenant.

Burgemeester, ir. Roland Crabbe

 

agenda
PAG. 33

Afscheidnemend brandweercommandant Roger Van Brussel (links), burgemeester Roland Crabbe
(lid van de zoneraad en van het zonecollege) en de nieuwe korpsoverste Richard Vandenabeele
tijdens de plechtige bevelsoverdracht op 31 januari ll.



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

MILIEU

Ophaling grofvuil 
op afroep

Op woensdag 11 maart is er 
terug een ophaling van grofvuil.
Opgelet, dit kan enkel na 
schriftelijke aanvraag en na 
betaling minstens twee weken 
voor de ophaling. 

   Meer informatie: 
T 058 22 44 88.

Inzameling land- en tuinbouwfolies

Op maandag 16  maart van 8.30 u. tot 11.45 u. en van 13 u. tot 16 u. en op 
dinsdag 17 maart van 8.30 u. tot 11.45 u. wordt er een inzameling georganiseerd 
van bepaalde recycleerbare land- en tuinbouwfolies op het stedelijk container-
park, Ambachtstraat 3, 8620 Nieuwpoort.

Zone C: nieuwe wijken
- Ophaling huisvuil: tweewekelijks 
 op dinsdag.
- Ophaling PMD:  2, 16 en 30 maart;
 13 en 27 april
- Ophaling papier en karton: 23 maart
 en 20 april
- Ophaling GFT: 9 en 23 maart; 7 en
 20 april

Zone D: stadskern
- Ophaling huisvuil: wekelijks op 
 donderdag.
- Ophaling PMD: 2, 16 en 30 maart;
 13 en 27 april
- Ophaling papier en karton: 24 maart
 en 21 april
- Ophaling GFT: 2, 16 en 30 maart;
 13 en 27 april

Zone E: buitenrand stad, Sint-Joris
en Ramskapelle
- Ophaling huisvuil: tweewekelijks op  
 vrijdag
- Ophaling PMD: 2, 16 en 30 maart;
 13 en 27 april
- Ophaling papier en karton: 24 maart
 en 21 april
- Ophaling GFT: 2, 16 en 30 maart;
 13 en 27 april

Zone A: Nieuwpoort-Bad
-  Ophaling huisvuil: buiten vakantie-
 periodes twee keer per week op 
 maandag en vrijdag. Tijdens vakanties  
 dagelijks, ook op zondag. 
- Ophaling PMD:  2, 16 en 30 maart; 
 13 en 27 april
- Ophaling papier en karton: 23 maart 
 en 20 april 
- Ophaling GFT: 9 en 23 maart; 7 en 
 20 april

Zone B: Simli
- Ophaling huisvuil: tweewekelijks
 op dinsdag. 
- Ophaling PMD:  2, 16 en 30 maart; 
 13 en 27 april
- Ophaling papier en karton: 23 maart
 en 20 april
- Ophaling GFT: 9 en 23 maart; 7 en
 20 april

Ophaling huisvuil maart en april 2015

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

Opruimbeurt 
natuurreservaat
IJzermonding

Nieuwpoort gaat elk jaar de strijd aan te-
gen zwerfvuil.  In het voorjaar doet de stad 
een extra inspanning en daarvoor rekenen 
we op jou! Kom op zaterdag  4 april 2015 
naar de opruimbeurt in het natuurre-
servaat ‘De IJzermonding’.  Natuurpunt 
Westkust en het stadsbestuur staan in 
voor de organisatie van deze actie.  Wie 
houdt van zijn gemeente, de natuur en zijn 
medemens wordt verwacht aan de Halve 
Maanstraat om 9 u. Vergeet je handschoe-
nen en laarzen niet. We gaan er stevig 
invliegen, dus die zullen zeker van pas 
komen. Wie een handje komt helpen, kan 
‘s middags genieten van een broodmaal-
tijd met warme soep.

Het afval mag ten vroegste de dag voor de ophaling aangeboden worden. T.e.m. 30 maart is dit vanaf 18 u. Vanaf 1 april vanaf 20 u.



MILIEU

Nationale inzamelactie van 
oude elektro

Net als vorig jaar organiseert Recupel van 20 tot 28 
maart, in nauwe samenwerking met uw gemeente, de 
afvalintercommunale, de Kringwinkels en de elektrohan-
dels een grootscheepse nationale inzamelcampagne van 
afgedankte elektro-apparaten. 
Ter ondersteuning en stimulans van deze actie wordt er 
een competitie tussen gemeenten georganiseerd.  De 
gemeente die in de actieweek het meeste kilo’s AEEA per 
inwoner inzamelt, wint een reuze-ontbijtpicknick die deze 
zomer gratis aan de inwoners aangeboden wordt.

Peter Sabbe, algemeen directeur van Recupel legt het 
‘WAAROM’ van deze actie uit. “Afgedankte Elektrische 
en Elektronische Apparaten worden door de overheid 
(OVAM) bestempeld als gevaarlijk afval, en dat zijn ze ook.  
Ze bevatten immers vaak stoffen die zeer schadelijk zijn 
voor het milieu indien ze niet correct verwerkt worden. Ze 
bevatten tevens een aantal waardevolle grondstoffen die 
kunnen gerecycleerd worden voor hergebruik, en dus niet 
opnieuw aan moeder aarde moeten onttrokken worden 
om nieuwe toestellen te produceren.”  

Eenvoudige keuze voor een duurzame oplossing
Analyses tonen aan dat er nog al te veel elektro-ap-
paraten op een verkeerde wijze worden afgedankt. Zo 
worden er soms nog elektro-apparaten in de huisvuilzak 
aangetroffen. Op deze wijze kunnen er zwaar verontreini-
gende componenten in het milieu terechtkomen, en gaan 
kostbare herbruikbare grondstoffen definitief verloren. 
Thuis laten liggen is evenmin een goeie oplossing. De 
aanwezige grondstoffen raken niet tot bij de industrie 
die ze nodig heeft om nieuwe apparaten te produceren, 
en die bijgevolg richting klassieke ontginning gedreven 
wordt. Kiezen voor het Recupel-circuit is een eenvoudige 
keuze voor een duurzame oplossing.

Recupel garandeert maximale recyclage 
Wist u dat Recupel in 2014 meer dan 110.000 ton (= 750.000 m3) 
afgedankte elektro apparaten inzamelde en verwerkte? 
Recupel  zorgt er niet alleen voor dat de schadelijke stoffen die in dit 
afval aanwezig zijn op een deskundige en milieuvriendelijke wijze wor-
den verwijderd en onschadelijk worden gemaakt. 
Recupel zorgt er tevens voor dat er door toepassing van de meest 
doorgedreven recyclagetechnieken zoveel mogelijk herbruikbare 
grondstoffen worden herwonnen uit dit afval. Op die manier worden 
zoveel mogelijk natuurlijke rijkdommen bewaard voor de volgende 
generaties. De toegepaste recyclagemethodes leveren een recupe-
ratie aan grondstoffen op van meer dan 90% van het gewicht van het 
elektro-afval. De gigantische afvalberg aan de oorsprong wordt dus 
herleid tot een kleine restfractie van minder dan 10%.

Hoe participeren aan een duurzaam milieubeleid ?
Breng uw afgedankte elektro-apparaten (grootste afmeting 
max. 25 cm) naar één van de talloze Recupel ophaalpunten.
U kan er, indien het 
apparaat nog werkt, 
mee terecht in een 
Kringwinkel of herge-
bruikcentrum.
Werkt het apparaat 
niet meer, dan kan u 
het gratis kwijt in het 
containerpark of in uw 
elektrowinkel. 
U vindt een overzicht 
van de Recupel afdank-
punten in uw buurt op 
de campagne-website 
www.samenrecycleren.
be en via de ‘Recycle!’-
app die gratis beschik-
baar is voor Apple-iOS 
en Android-toestellen.

Actie van 20 tot 28 maart:
kijk op www.samenrecycleren.be

Oproep aan alle inwoners!

Verzamel met z’n allen oude elektro,
 

recycleergemeente van het land 
en win een reuze-ontbijtpicknick.

maak van Nieuwpoort de beste

Groene pluim 2014 

Woensdag 21 januari 2015 reikte de ste-
delijke milieuraad de Groene Pluim 2014 
uit.  Die ging dit jaar naar Chris Dumon die 
al meer dan 30 jaar vrijwilligster is bij het 
opvangcentrum voor vogels en wilde dieren 
in Oostende. Proficiat en bedankt voor je 
engagement, Chris!



MILIEU

Slakken in je moestuin, planten tussen de tegels van het voetpad of in de 
grasmat van het sportveld, pleinen en parken onderhouden... We grijpen 
soms gemakkelijk naar pesticiden. Die producten werken meestal wel 
goed, maar zijn vaak schadelijk voor onze gezondheid en het milieu. Eens 
ze in ons milieu zitten, kunnen we ze nog maar heel moeilijk verwijderen. 
Daarom werkt de overheid al lang aan acties en een wetgeving om het 
pesticidegebruik te doen dalen. Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe 
wetgeving van kracht: gemeenten, zorginstellingen, scholen, kinderdag-

verblijven, sportclubs… mogen geen pesticiden meer 
gebruiken, maar ook burgers mogen vanaf 1 januari 
2015 hun trottoir niet meer met pesticiden behandelen.  

  http://www.zonderisgezonder.be/gezinnen

Marters

De steenmarter
De steenmarter was lange tijd zeldzaam, maar is nu opnieuw 
aan een opmars bezig. Deze slanke roofdieren worden tot 50 cm 
lang en hebben een pluimstaart van 25 cm. De vacht is donker- 
tot vaalbruin met een bleke ondervacht en een kenmerkende 
witte (soms gele) vlek op borst en voorpoten. Het zijn bijzonder 
lenige dieren, die uitstekend kunnen klimmen en zich letterlijk 
in allerlei bochten kunnen wringen: een opening van nauwelijks 
7-9 cm volstaat om ergens binnen te dringen.

Als warmteminnaars zoeken ze schuren, zolders en andere 
rustige gebouwen op om te schuilen. Lawaai (zeker in voorjaar/
zomer als er spelende jongen zijn), geurhinder en knaagschade 
aan isolatie en kabels zijn de meest voorkomende klachten, 
maar ze kunnen zich ook tegoed doen aan eieren, kippen, 
duiven en ander pluimvee. Een speciaal fenomeen blijkt de 
zogenaamde ‘automarter’ te zijn: steenmarters die tot onder de 
motorkap van geparkeerde wagens doordringen, en daar soms 
schade aanrichten door te bijten in leidingen en kabels. De re-
den voor dit gedrag is niet geheel duidelijk; mogelijk is het een 
reactie op een combinatie van stimuli die zowel het predator- 
als het territoriaal gedrag opwekken. 

Geur- en lawaaioverlast door steenmarters treedt vooral op 
wanneer een moeder steenmarter met haar kroost van 2 tot 7 
jongen een zolder heeft uitgekozen als favoriete stekje. Jongen 
van 2-3 maand oud zijn verzot op spelen, en ze doen dit vooral 
’s nachts wanneer de eigenaar van het huis graag wat slaapt. 
’s Nachts is het ook stiller dan overdag, waardoor de herrie die 
steenmarters kunnen maken nog meer opvalt. Steenmarters 
zijn zindelijke dieren: ze deponeren hun lange, worstachtige uit-
werpselen steeds op dezelfde plaats, in de zogenaamde ‘latri-
nes’. Hierdoor houden ze weliswaar hun omgeving net, maar de 

opstapeling van uitwerpselen kan 
na een tijdje wel gaan ruiken. Ook 
geuroverlast door prooiresten kan 
een probleem vormen. Steenmar-
ters doden of verplaatsen is geen 
oplossing (en bovendien verboden). 

De enige oplossing is de steenmarters te verjagen door: 
• lawaai te maken
• materiaal te verplaatsen
• geurstof (zoals marterspray of restjes parfum) aan te brengen
• indien mogelijk de toegang tot de zolder af te sluiten, want
 anders zal je regelmatig nieuwe bewoners moeten verjagen.   
 Daarbij kun je het best zorgen dat de toegangsweg naar zijn 
 verblijfplaats wordt afgesloten, als dat mogelijk is.
 
Indien je aanspraak wil maken op een schadevergoeding,
ben je verplicht één van deze preventieve maatregelen te
nemen:
• omheining plaatsen: zonder spanning van min. 180 cm hoog
 of met elektrische spanning van min. 100 cm hoog
• bouwen van afsluitbaar nachthok voor je pluimvee of andere
 dieren
• martergaas voor kleine ingangen spannen
• auto met elektrische matjes beschermen
• volledig afgesloten verblijf (met beveiligde bodem) bouwen
 voor je dieren

Toch schade geleden? Kijk op www.natuurenbos.be/schade om 
na te gaan of je in aanmerking komt voor een vergoeding.

De boommarter
In tegenstelling tot de steenmarter veroor-
zaakt de boommarter weinig overlast. Het 
beestje is veel zeldzamer dan de steen-
marter en zal zich niet snel laten zien in de 
omgeving van uw huis. De vacht is choco-
ladebruin met een roomgele keelvlek. De 
boommarter heeft een lange volle staart. De soort verschilt van 
de steenmarter met wie hij nogal eens wordt verward door de 
langere, bredere oren en de keelvlek, die bij een steenmarter 
wit van kleur is. Het dier wordt 36 tot 56 centimeter lang, 15 
centimeter hoog en 500 tot 2200 gram zwaar.

  www.natuurenbos.be

Vanaf 2015 nog minder pesticiden met
vernieuwde campagne ‘Zonder is gezonder’!



Ondergrondse afvalcontainers 

Er bevinden zich meerdere ondergrondse afvalcontainers in 
Nieuwpoort. De ervaring leert intussen dat deze containers veel 
worden gebruikt en de vraag vanwege de bevolking naar meer 
ondergrondse afvalcontainers neemt toe. Het resultaat van dit 
alles is dat het comfort van de inwoners en toeristen geoptima-
liseerd wordt: er kan nu namelijk 24 op 24 uur restafval gede-
poneerd worden en het is voor de gebruikers een goedkopere 
oplossing.  Ook papier/karton, PMD en glas kunnen aangeboden 
worden.  

De voordelen van de ondergrondse containers zijn veelvuldig: 
• goedkoper voor de gebruiker en de stad: de gebruiker hoeft
 geen vuilniszakken van de stad te kopen
• altijd beschik- en bereikbaar
• sociale controle door de gebruikers
• mogelijkheid om alle soorten afval in één keer aan te bieden
• draagt bij tot de netheid van het openbaar domein én tot het
 milieu: meeuwen kunnen de zakken bijvoorbeeld niet langer
 openprikken

Bij een goed en normaal 
gebruik zorgen de afval-
containers niet voor een 
overlast voor de buurt. 
Er wordt streng opgetre-
den tegen sluikstorten 
op deze plaatsen. 

De prijs voor het depo-
neren van een zakje restafval van 20 liter is slechts € 0,20 ; voor 
een grotere zak van 50 à 60 liter is dit € 0,50. Het aanbieden van 
PMD, glas, papier en karton is gratis! 
Hou er rekening mee dat je een paar seconden moet wachten 
vooraleer de container opent.

Er bevinden zich momenteel 17 ondergrondse afvalcontainers 
in Nieuwpoort, op volgende locaties:

MILIEU



SOCIAAL

Voorkom diefstal uit uw auto 

Je wagen is een kostbaar item. De voorwerpen die je erin achterlaat 
zijn dikwijls even waardevol en een graag gezien doelwit voor die-
ven. Jaarlijks gebeuren in België heel wat diefstallen uit wagens…. 
Reden te meer dus om onderstaande “do’s” en “wist je datjes” van 
de politie Westkust er preventief op na te lezen! 

Do’s 
• Sluit je wagen altijd af (portieren, maar ook ramen, open dak en 
koffer), ook al is het maar voor even of staat hij op privéterrein. 
• Activeer je alarmsysteem indien je auto hiermee uitgerust is. 
• Parkeer je wagen veilig (bv. in een garage) of op een goed
 verlichte en niet afgelegen plaats. 
• Neem altijd waardevolle zichtbare voorwerpen zoals een gps,
 laptop, handtas, portefeuille … uit de wagen of berg ze in de
 koffer op. 
• Neem ook je boorddocumenten mee en bewaar thuis op een
 veilige plaats een kopie. 
• Niets waardevols te verbergen? Toon dit dan door je handschoen-
 kastje en kofferzeil op te laten. 
• Schakel de bluetooth- en wififunctie van je gps, laptop en gsm
 uit zodat dieven het signaal niet kunnen opvangen. 
• Wis alle sporen van een gps, ook de zuignapafdruk op het raam. 
• Installeer een pincode op je gps. Deze optie is dikwijls
 voorzien, maar niet standaard geïnstalleerd. Zo is de gps na
 diefstal niet meer bruikbaar. 
• Hou een inventaris bij van de serienummers, het merk en het
 type van al je waardevolle voorwerpen. Maak hier ook foto’s van.  
 Via serienummers kan de politie teruggevonden gestolen
 goederen sneller toewijzen aan de rechtmatige eigenaar. 

Wist je dat… 
• Diefstal uit een wagen die niet slotvast was, voor de
 verzekering geen diefstal is. Er is dus ook geen vergoeding! 
• Het niet afsluiten van uw wagen op de openbare weg
 volgens de verkeerswet kan worden beboet? 
• Vooral het inschrijvingsbewijs (essentieel voor de
 identificatie van een voertuig) een zeer gegeerd doelwit
 van criminelen is. Ze kunnen het gebruiken bij het plegen  
 van verzekeringsfraude of om een andere gestolen wagen
 te verhandelen. 

Toch slachtoffer? 
Verwittig dan zo snel mogelijk de politie Westkust op het 
nummer 058 533 000, blokkeer je bank- en kredietkaarten via 
CARDSTOP (070 344 344), blokkeer je identiteitsdocumenten 
via DOCSTOP (00800 2123 2123) en breng ten slotte uw verze-
keraar op de hoogte. 

Dopjesactie Vrienden der Blinden: 
extra tonnen

In de vorige editie van ‘Nieuwpoort, Uw Stad’ werd al vermeld dat de stad 
Nieuwpoort de dopjesactie van de vereniging Vrienden der Blinden uit 
Koksijde steunt. Via het inzamelen van dopjes kan de opleiding van de 
blindengeleidehonden mee gefinancierd worden. Ondertussen zijn er nog 
meer tonnen geplaatst om de dopjes in te deponeren.
Deze zijn welkom in de bibliotheek, Centrum Ysara, het dorpshuis in 
Ramskapelle, gemeenteschool De Pagaaier in Sint-Joris, het Sociaal Huis, 
het stedelijk zwembad, het stadhuis en het WZC De Zathe. 

We hopen op jullie hulp!

VEILIGHEID & PREVENTIE



SOCIAAL

Het oude rusthuis in de Astridlaan 103 werd vorig jaar als 
Sociaal Huis ingericht. Het Sociaal Huis is een open huis 
voor ALLE inwoners van Nieuwpoort. Naast het OCMW zijn 
volgende diensten hier te vinden:

Het infopunt welzijn
Heb je een vraag of zit je met een probleem en weet je niet bij 
wie ermee terecht? Kom gerust eens langs bij het infopunt wel-
zijn! We kijken samen welke dienst of organisatie (in of buiten 
Nieuwpoort) je  verder kan helpen. Ontving je een brief die je 
niet goed begrijpt? Ook dan kan je hier terecht. Het is gratis en 
je moet er geen afspraak voor maken.

Je kan bij het infopunt ook de onderwijscheques kopen, de 
speciale code op de voordeelpas aanvragen en meer info krij-
gen over de activiteiten van OONIE (Opvoedingsondersteuning 
Nieuwpoort).

• Contact: Ilse Cranskens – T 058 22 38 75 
 sociaalhuis@nieuwpoort.be
• Openingsuren: maandag 8.45 u. tot 11.45 u.
 en 13.30 u. tot 17 u.
 dinsdag tot en met vrijdag: 8.45 u. tot 11.45 u.,
 in de namiddag op afspraak

Woonhuis NieKo
‘NieKo’ helpt je verder met alle vragen rond wonen en energie. 
Dit kan gaan om kwaliteitsproblemen in uw woning, het zoeken 
van een betaalbare (sociale) woning, vragen over uw huurcon-
tract, maar ook van verbouwplannen en bijhorende premies 
tot het aanvragen van een energielening. We helpen ook bij 
het invullen van de papieren voor een sociale woning of voor 
een energielening. Kortom: heb je vragen rond je woning, als 
huurder of als eigenaar, wil je verbouwen, wil je weten welke 
premies er bestaan of heb je vragen rond je energieverbruik, 
dan kan je op woensdag bij het woonloket terecht. Voor een 
kwaliteitsonderzoek van de woning of technische ondersteuning 
bij de aanvraag van een energielening komen we graag aan 
huis. Deze dienst is er voor alle inwoners van Nieuwpoort en 
Koksijde. 

• Contact: Woonhuis NieKo – T 058 53 34 90 
 wonen@koksijde.be
 Linda Neuville – T 058 53 34 91 – linda.neuville@koksijde.be
• Openingsuren woonloket Nieuwpoort:
 woensdag 9 u. tot 11.45 u. of op afspraak 

De Triangel
Sommige kinderen uit de lagere school hebben wat moeite 
bij het maken van hun huiswerk of voelen zich niet zo goed op 
school. Of misschien wil jij als ouder graag wat hulp bij het aan-
pakken van het huiswerk of heb je hierrond andere vragen? Ga 
dan eens praten met de school van je kind. Per school kunnen 
een aantal kinderen huiswerkbegeleiding aan huis krijgen of 
wekelijks een uurtje naar de huiswerkklas op school gaan (voor 
de oudere kinderen). Deze dienst is gratis.

• Contact: Ilona Evrard – M 0498 92 92 55 
 ilona.evrard@nieuwpoort.be
 Op afspraak.

PWA
Wie jonger dan 45 jaar en al meer dan 2 jaar uitkeringsgerech-
tigd werkloos is kan via de PWA wat bijverdienen, bijvoorbeeld 
voor klein tuinonderhoud, kleine klusjes bij mensen thuis, hulp 
op school, enzovoort. Ben je ouder dan 45 jaar dan kan dat al na 
6 maanden werkloosheid. Zoek je zelf iemand die zulke werkjes 
via PWA-cheques bij jou kan komen uitvoeren? Voor alle info 
kan je hier terecht.

• Contact: Inge Laureys –  T 058 24 12 59
 ingelaureys@skynet.be
• Openingsuren: maandag en vrijdag
 van 10 u. tot 12 u.

Welkom in het Sociaal Huis!
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Het Sociaal Huis van Nieuwpoort start dit jaar met ‘Zilverpunt’, 
een centraal telefoonnummer, bedoeld voor 85-plussers die 
nog zelfstandig (al dan niet met partner) thuis wonen. Via dit 
nummer zullen zij informatie rond bestaande hulp- en dienst-
verlening kunnen verkrijgen.

Met het Zilverpunt willen we echter ook de vereenzaming 
tegengaan en het sociaal contact van deze doelgroep bevor-
deren. Hiervoor zijn we op zoek naar gemotiveerde mensen, 
die sociaal ingesteld zijn en zich nuttig willen bezighouden, op 
momenten die voor hen het best passen. Zo zoeken we vrijwil-
ligers om onze oudere inwoners op regelmatige basis op te 
bellen of hen een bezoekje te brengen. Ook meer occasionele 
hulp is welkom, bv. door in geval van nood naar de apotheker te 
gaan, eens een zware vuilniszak buiten te zetten, enz.

Wil je uitgenodigd worden voor het infomoment voor
 vrijwilligers, dat later dit jaar georganiseerd wordt? 
Stuur dan je naam en contactgegevens door naar 
hanne.hosten@nieuwpoort.be of kom tijdens de vrijdagmarkt 
van 6 maart 2015 langs bij het infostandje in de buurt van het 
stadhuis! 

  Voor meer info kan 
     je ook in het Sociaal Huis 
     terecht.

Met een energielening kan je werken financieren waardoor je 
energie zal besparen in je woning. Je kan maximum e10.000 
lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode 
van maximaal 5 jaar. 
Een energielening kan aangevraagd worden voor volgende 
werken:

Enkel voor renovatie:
• dak-, zolder-, buitenmuur-, spouwmuur en vloerisolatie
• hoogrendementsbeglazing (ook lichtkoepels)
• vervangen van oude verwarmingsketels
• gaskachel – gasconvector (HR+)
• inbouwcassettes

Zowel voor renovatie als nieuwbouw:
• zonneboiler 
• warmtepompen
• driedubbele beglazing
• pelletkachel & Speksteenkachel 

In principe bedraagt de intrest 2%. 
Indien je tot de doelgroep behoort, 
kan je een renteloze lening afslui-
ten. Dit wil zeggen dat de intrest 0% 
bedraagt. Bovendien kan je, indien je 
tot de doelgroep behoort, ondersteu-
ning krijgen gedurende het volledige 
renovatietraject. Zo krijg je hulp bij het 
bepalen van de beste energiebespa-
rende investeringen, het kiezen van 
een aannemer, het opvolgen van de 

werken en het aanvragen van premies. Volgende categorieën 
behoren tot de doelgroep:
• personen die recht hebben op een verhoogde
 tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1)
• personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager
 dan e 16.965,47, verhoogd met e 3.140,77 per gezinslid dat
 niet de aanvrager is (inkomensgrenzen op 1 september 2013)
• personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun
 verwarmingsfactuur niet kunnen betalen
• personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen
 voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen
• eigenaars die hun woning verhuren via een SVK (sociaal
 verhuurkantoor) aan mensen uit deze doelgroep

Voor alle andere personen die energiebesparende maatregelen 
willen financieren blijft de voordelige rentevoet van 2% geldig 
en dit zonder inkomensbeperking voor de aanvrager.

U kunt uw energielening aanvragen bij 
Woonhuis NieKo:
Woonloket: Sociaal Huis, Astridlaan 103,  
Nieuwpoort 
(woensdag van 9 u.tot 11.45 u.) 
of na afspraak: 
Woonhuis NieKo, 
Zeelaan 24, Koksijde 
T 058 53 34 90 
wonen@koksijde.be

Renoveren en goedkoop lenen? Vraag een energielening aan bij je gemeente!

Zilverpunt: het Sociaal Huis zoekt vrijwilligers!
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Premies 2015

Energiepremies
De premies van netbeheerder Eandis lopen verder in 2015.
Voor een bestaande woning (aangesloten op het distributienet 
voor 1/1/2006), kunt u premies aanvragen voor dakisolatie, vloe-
risolatie, buitenmuurisolatie of na-isolatie van de spouwmuur. 
Ook voor hoogrendementsbeglazing is nog steeds een premie 
voorzien (hogere premie indien in combinatie met muurisolatie). 
Voor de installatie van een zonneboiler, kan de premie oplopen 
tot e 2750. Wie kiest voor een warmtepomp, kan eveneens reke-
nen op een premie.

Beschermde afnemers (personen die sociaal tarief genieten), 
genieten extra ondersteuning: verhoging van alle premies en een 
premie voor individuele condensatieketel.

Alle werken dienen uitgevoerd te worden door een aannemer, al-
leen voor dakisolatie is een premie voor doe-het-zelvers voorzien.

Voor dakisolatie kunt u bovendien genieten van een belastingver-
mindering die 30 % bedraagt van de werkelijk gedane uitgaven 
met een maximum van e 3040 voor inkomstenjaar 2015
 (= factuur betaald in 2015). De woning moet al minstens 5 jaar 
in gebruik zijn bij de start van de werken. De Rd-waarde van de 
dakisolatie bedraagt minstens 2,5 m²K/W. Deze belastingver-
mindering is enkel mogelijk indien de werken uitgevoerd worden 
door een aannemer.

Premies voor nieuwbouwwoningen
Indien uw woning een stuk beter scoort dan de wettelijke eisen, 
kunt u voor nieuwbouwwoningen zowel een E-peilpremie van de 
netbeheerder ontvangen als genieten van een korting op de on-
roerende voorheffing. Voor bouwaanvragen vanaf 2015 (wettelijk 
E-peil maximaal  E60) kunt u een E-peilpremie van de netbeheer-
der aanvragen vanaf E30 of lager.

Voor bouwaanvragen vanaf 2015 krijgt u automatisch een korting 
van 50 % op de onroerende voorheffing bij een E-peil van maxi-
maal E40 en dit gedurende 5 jaar. De korting bedraagt 100 % op 
de onroerende voorheffing bij een E-peil van maximaal E30 en dit 
gedurende 5 jaar.

Voor alle details en voorwaarden, raadpleeg de aanvraagformu-
lieren op www.eandis.be 

Andere premies
De verbeterings- en aanpassingspremie van Wonen-Vlaanderen 
loopt verder in 2015. Deze kunt u aanvragen voor verbeterings-
werken zoals: vochtbestrijding, dakwerken, schrijnwerk, sanitair, 
gevels en muren… Uw woning moet minstens 25 jaar oud zijn en 
u moet voldoen aan de inkomensgrens (e 29 030).

Zodra één van de bewoners 65+ is, kunt u de premie aanvragen 
voor het aanpassen van de woning aan uw noden. Werken die 
in aanmerking komen zijn: het automatiseren van de rolluiken, 
toegangsdeur of garagepoort, het installeren van een traplift of 
het vervangen van het bad door een (inloop)douche. Indien u de 

premie aanvraagt voor het aanpassen van uw woning, mag uw 
woning jonger zijn dan 25 jaar, de inkomensgrens blijft gelden.

Ook de renovatiepremie blijft bestaan, maar kan pas opnieuw 
aangevraagd worden vanaf zomer 2015. U ontvangt niet lan-
ger een premie, maar wel een attest dat u kan indienen bij uw 
aangifte in de personenbelasting om zo uw belastingvoordeel te 
genieten.

Voor wie de renovatiepremie of verbeterings- en aanpassingspre-
mie ontvangt, voorziet stad Nieuwpoort een extra premie.

  over premies, aanvraagformulieren en hulp bij het 
aanvragen, kunt u steeds terecht bij Woonhuis NieKo:
Woonloket: Sociaal Huis, Astridlaan 103, Nieuwpoort (woensdag 
van 9 u. tot 11.45 u.) of na afspraak: Woonhuis NieKo, Zeelaan 24, 
Koksijde - T 058 53 34 90  - wonen@koksijde.be

Kids-ID

De kids-ID is een identiteitsbewijs voor kinderen jonger dan 12 
jaar. Elke ouder kan spontaan een kids-ID aanvragen voor zijn 
kind. Het document ziet er uit als een gewone elektronische 
identiteitskaart met een leukere vlotte print als achtergrond. Het 
identiteitsbewijs is drie jaar geldig. Een kids-ID is verplicht wan-
neer je met je kind binnen de EU reist.

Belangrijk:
De aanvraag dient te gebeuren door één van beide ouders ver-
gezeld van het kind. Het afhalen van de kids-ID kan door één van 
beide ouders. U brengt een recente pasfoto van je kind met witte 
achtergrond mee. De foto dient te voldoen aan dezelfde kwali-
teitsnormen zoals voor de volwassenen. Hou er rekening mee 
dat de aanmaak van een kids-ID, zoals bij een e-ID, een drietal 
weken in beslag neemt. De prijs bedraagt e 6. 
Ouders: gelieve rekening te houden met bovenstaande info bij de 
aanvraag om pasjes voor uw kinderen! 

  dienst Bevolking, loket 3 - T 058 22 44 43.
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Gezondere schoonmaak: 
vijf fabeltjes opgeruimd!

De lente komt er stilaan weer 
aan en dan voelen heel wat 
mensen de kriebels om het huis 
eens een grondige schrobbeurt 
te geven. Je vindt in de winkels 
heel wat producten die je zouden helpen bij 
het aanpakken van alle soorten vuil. Veel 
van die producten heb je echter eigenlijk 
niet nodig en kunnen zelfs een risico voor 
de gezondheid van jou en je gezin vormen! 
Daarom maken we hier korte metten met 
vijf ‘foute fabels’.

1. Je moet voor alle soorten vuil en alle materialen een apart, speciaal product 
gebruiken. Pas dan ben je goed aan het schoonmaken.
Nee, je kan heel wat oppervlakken en soorten vuil perfect en snel met microve-
zeldoekjes en koud water te reinigen, waardoor je al heel wat minder schoon-
maakproducten nodig hebt. Krijg je het daarmee niet proper, dan kan je ervoor 
kiezen om een ‘allesreiniger’ te gebruiken. Allesreinigers zijn net bedoeld om alle 
soorten vuil van alle soorten afwasbare oppervlakken schoon te maken (ramen, 
spiegels, geverfd en gelakt hout, vinyl, tegels, enz.).

2. Als je méér gebruikt van een schoonmaakproduct werkt het beter.
Als je meer gebruikt dan wat op de gebruiksaanwijzing staat, zal het product niet 
beter werken, soms zelfs integendeel. Gebruik je bijvoorbeeld te veel schoon-
maakmiddel, dan moet je nadien veel meer spoelen om te zorgen dat je mate-
riaal niet plakkerig aanvoelt of strepen vertoont. Daarom kan je best de op het 
etiket beschreven dosis gebruiken en zelfs eens proberen met wat minder, wat 
heel vaak ook een perfect resultaat geeft.

3. Je moet je huis goed ontsmetten, anders word je ziek.
Schiet niet met een geweer op een mug! In een doorsnee woning en gezin is 
het bijna nooit nodig of zelfs nuttig om te ontsmetten. Gebruik een allesreiniger 
zonder ontsmettingsproduct in. Is het toch nodig je huis te ontsmetten (vraag het 
eventueel na bij je huisarts), dan moet je altijd eerst grondig schoonmaken en 
daarna pas ontsmetten. Ontsmettingsproducten verliezen immers hun kracht als 
ze met vuil in contact komen.

4. Bleekwater (‘javel’) is een uitstekend schoonmaakproduct.
Bleekwater bleekt het vuil en kan ontsmetten, maar maakt niet schoon en 
ontkalkt ook niet. Het is heel irriterend en gevaarlijk voor de gezondheid. Als je 
het toch zou gebruiken, verstuif het dan nooit (gevaarlijk voor de ogen en om in 
te ademen). Meng ook zeker nooit chloorproducten met andere producten, zoals 
bijvoorbeeld ontkalker, want dan ontstaan erg giftige chloordampen! 

5. Luchtverfrissers maken de lucht in je huis weer gezond.
Luchtverfrissers zorgen er alleen voor dat je nog eens extra chemische stoffen 
aan de lucht in je huis toevoegt. Ze verstuiven het product in fijne druppels, die 
jij en je gezin dan inademen. Wil je slechte geurtjes kwijt? Zorg dan gewoon voor 
voldoende ventilatie en verluchting. Gebruik je toch luchtverfrissers, lees dan al-
tijd heel goed de gebruiksaanwijzing, want heel vaak mag je ze alleen gebruiken 
in ruimtes die goed verlucht worden.

Bron: Logo Brugge-Oostende

AED-toestellen Nieuwpoort 

Het stadsbestuur van 
Nieuwpoort en Rode Kruis 
Vlaanderen hebben enkele 
jaren geleden de handen 
in elkaar geslagen om 
Nieuwpoort stap voor stap 
“hartveilig” te maken. Er 
werden een aantal 
AED-toestellen geïnstal-
leerd op belangrijke plaatsen in de stad.

Een automatische externe defibrillator (AED) 
kan je helpen als je moet reanimeren. 
De elektroden van dit volautomatische toestel 
kleef je op de borstkas van het slachtoffer. 
Daarna voert de AED een analyse van het 
hartritme uit. Als de analyse uitwijst dat het 
hartritme hersteld kan worden met een elek-
trische schok, dan zal het toestel een schok 
toedienen. De adviesstem van de AED bege-
leidt je bovendien met gesproken instructies. 
Zo helpt het toestel je tijdens de hulpverlening. 
Handig én heel veilig.

We lijsten hier nog eens alle toestellen op:

Nieuwpoort-Stad
• Stedelijke vismijn – Kaai 
• Sportpark – Dudenhofenlaan 2a
• Stedelijk zwembad – Leopold II-park
• Stadhuis – Marktplein 7
• Buitenmuur Kromme Hoek, t.h.v. huis-
 nummer 1
• Buitenmuur t.h.v. Halvemaanstraat 2b
• City – Valkestraat 18
• Kinderboerderij De Lenspolder – Duden-
 hofenlaan
• Buitenmuur t.h.v. Watersportlaan 11

Nieuwpoort-Bad
• Toeristische dienst – Hendrikaplein 11
• Sint-Bernarduskerk – Sint-Bernardusplein
• Ingang Centrum Ysara – Dienstweg Haven-
 geul 14

Sint-Joris
• Gemeenteschool De Pagaaier – Sint-Joris-
 plein 31

Ramskapelle
• Buitenmuur t.h.v. Ramskapellestraat 84
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Levensloop zoekt teams!

Voor het tweede jaar op rij wordt op de luchtmachtbasis van Kok-
sijde een 24 uur durend evenement ten voordele van Stichting tegen 
Kanker georganiseerd. Deze ‘Levensloop’ gaat van start op zaterdag 
30 mei 2015 om 15 u. en duurt tot zondag 31 mei 2015 om 15 u. 
Het is een feestelijk evenement voor jong en oud, met randanimatie, 
verkoopstandjes, maar vooral met veel enthousiaste teams en bezoe-
kers, die solidair strijden tegen kanker.

Nieuwpoort sluit zich aan bij Levensloop Koksijde-Oostduinkerke. 
Samen proberen we zoveel mogelijk teams bijeen te krijgen. Elk 
team bestaat gemiddeld uit 10 à 15 mensen. Er zijn geen beper-
kingen naar leeftijd of geslacht. Iedereen die wil, kan dus een team 
vormen: Scouts, Chiro, scholen, sportclubs, verenigingen, collega’s, 
vrienden, familieleden, politie, brandweer, enz. De teamleden lossen 
elkaar 24 uur lang af met wandelen of lopen op het parcours. Ze zor-
gen ervoor dat er altijd minstens één van hun leden op de piste staat. 
Het is dus echt teamwerk! Toch is Levensloop geen competitie. Het 
voornaamste is dat iedereen plezier beleeft aan de uitdaging, zich 
solidair toont en actief meewerkt aan het werven van fondsen.

Elk teamlid betaalt e 10 als steun voor de Stichting tegen Kanker. 
Daarnaast kunnen de teams vooraf of ter plaatse acties op touw zet-
ten om extra geld in te zamelen: verkoop van eten, drinken, gadgets, 
enz. Wie zelf geen inspiratie heeft, kan contact opnemen met Levens-
loop Koksijde-Oostduinkerke. Het ingezamelde geld wordt integraal 
besteed aan wetenschappelijk kankeronderzoek, begeleiding van 
patiënten en hun naasten en promotie van een gezonde levensstijl.

Levensloop is er ook voor iedereen die kanker heeft of heeft 
gehad. Als “Vechter” ben je de speciale gast en word je die dag in 
de bloemetjes gezet. Alle Vechters samen openen het evenement 
tijdens de openingsceremonie. Aangemoedigd door familie, vrien-
den en belangstellenden wandelen jullie de eerste ronde. Deze 
ereronde symboliseert jouw moed, maar ook die van je familie en 
vrienden. Grijp als Vechter deze gelegenheid om steun te krijgen 
en steun te geven aan anderen, die geraakt zijn door kanker!

Dus: schrijf je vooraf in als team of als Vechter, kom op zaterdag 
30 mei 2015 naar de luchtmachtbasis van Koksijde om 24 uur in 
beweging te zijn (of te supporteren) tegen kanker en organiseer 
vooraf of ter plaatse een fijn initiatief. Dit is een leuke actie om 
fondsen te werven ten voordele van de Stichting tegen Kanker. 
Iedereen krijgt er een onvergetelijke ervaring voor terug!

Voor meer informatie en inschrijving:
Contactpersonen Levensloop Koksijde-Oostduinkerke: 
Greet Pype: M 0478 508 554, Magda Ternier: M 0477 329 171
E-mail: teamslevensloop.koksijde@hotmail.com
Website: www.levensloop.be/relays/Koksijde-Oostduinkerke 
Facebook: Levensloop Koksijde-Oostduinkerke

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

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

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

1 maart 2015: Dierenarts Karel Crabbé  058 51 59 14
8 maart 2015: Dierenarts Anoa  058 62 67 37
15 maart 2015: Dierenarts Johan Devloo  058 41 49 09
22 maart 2015: Dierenarts Stephanie Maere  0488 25 02 50
29 maart 2015: Dierenarts Olivier Debakker  0475 94 41 11
5 & 6 april 2015: Dierenarts Suze Bogaerts  058 24 02 30
12 april 2015: Dierenarts Etienne Debeerst  058 41 25 80
19 april 2015: Dierenarts Alexandre Salomez  058 41 08 14
26 april 2015: Dierenarts Elise Buyse  0474 36 41 51

MEDISCHE WACHTDIENSTEN



OONIE

OONIE’S TIP

Helpen in het huishouden

“Mama is mijn broek al gewassen?” “Papa is het eten klaar?” 
Als ouder is het vaak kunst en vliegwerk om het huishouden te 
runnen. Je hoeft dan ook niet te twijfelen om je kind af en toe 
te vragen om een handje te helpen. Als is het antwoord op die 
vraag misschien niet altijd even enthousiast…

Kleine kindjes
Peuters en kleuters vinden het dikwijls fantastisch om mama en 
papa te helpen. Ze kunnen al kleine taakjes aan, zoals samen 
met jou de blokken in de blokkendoos doen. Kinderen van die 
leeftijd imiteren graag en voelen zich ‘groot’ als ze een opdrachtje 
krijgen. Je kan je kind lichte dingen aangeven die het op tafel 
mag zetten, een natte vod geven waar het wat mee mag poetsen, 
groenten laten afspoelen,… Ook al helpt het resultaat jou als 
ouder misschien niet echt vooruit of moet je veel geduld hebben, 
weet dat het goed is voor je kind z’n zelfvertrouwen. 

En als ze wat groter zijn?
Gaandeweg de lagere school mag je van je kind meer hulp 
verwachten. Kinderen zijn het makkelijkst te motiveren voor 
taken waar ze zelf belang bij hebben. Denk bijvoorbeeld aan de 
boekentas maken, eigen kleren klaarleggen of zelf boterham-
men smeren. Je zal nu misschien vaker op protest stuiten, maar 
iedereen moet nu eenmaal wel eens dingen doen die hij/zij niet zo 
leuk vindt of die wat moeite kosten.

Mag je hulp vragen?
Vanzelfsprekend! Helpen in het huishouden is niet alleen goed 
voor het zelfvertrouwen, je kind leert er ook mee wat gedeelde 
verantwoordelijkheid betekent. Je leeft met meerdere mensen 
samen en iedereen draagt zijn steentje bij. Helpen in het huishou-
den betekent wel voor elke ouder en in elk gezin iets anders. Voor 
de ene is het voldoende als een kind zijn eigen spullen opruimt, 
voor de ander mag het iets meer zijn. 

Hoe aanpakken?
Kinderen leren dit soort verantwoordelijkheden makkelijker opne-
men als ze in een dagelijkse regelmaat ingebed zijn. De kans dat 
je kind de tafel begint af te ruimen, stijgt wanneer het duidelijk 
weet dat het dit bv. elke maandag/altijd ’s avonds/… moet doen. 
Kinderen weten graag wat wanneer van hen verwacht wordt. Be-
noem ook heel concreet wat je verwacht, ongeacht de leeftijd van 
je kind. De taken verdeel je best in overleg met elkaar. Probeer 
daarbij rekening te houden met de voorkeur van je kind en met de 
dingen waar het goed in is. 

Wat we zelf doen, doen we beter…?
Misschien wel, misschien niet… De afwas is misschien minder 
spic en span, maar het gaat er vooral over dat je kind zich inzet. 
Toon waardering voor de moeite die je kind doet, ook al is het 
misschien tegen zijn/haar zin of is het resultaat niet helemaal wat 
jij ervan hoopte.

Peuters in Actie

Als vervolg op de babymassage die OONIE de voorbije jaren 
heeft georganiseerd, is er nu een nieuwe gratis activiteit: 
Peuters in Actie. In deze doe-sessie krijgen ouders concrete 
beweegtips en spelimpulsen aangereikt, die thuis makkelijk 
uit te voeren zijn, zonder dat er speciaal materiaal voor nodig 
is. Samen spelen hoeft namelijk geen inspanning te zijn, maar 
creëert een gezellig moment, waarbij de band tussen ouder en 
kind wordt versterkt.

Deze workshop is bedoeld voor peuters van 1 tot ongeveer 2,5 
jaar oud. Bewegen is dan hun grootste bezigheid en ook erg 
belangrijk, omdat een sterke motorische ontwikkeling de basis 
legt voor latere vaardigheden.

De gratis doe-sessie gaat door op zaterdag 14 maart 2015 
van 10 u. tot 11.15 u. in het jeugdcentrum De Panger, Duden-
hofenlaan 2B. Draag losse en makkelijke kledij. We vragen 
om bij voorkeur met twee begeleiders (beide ouders, ouder en 
grootouder of andere volwassene) te komen, omdat sommige 
oefeningen dan makkelijker gaan. Na afloop wordt een drankje 
voorzien. 
De ouders krijgen ook een brochure met tips mee naar huis.

Interesse? 
Schrijf je snel in, want er kunnen maximum 10 peuters
deelnemen!

  Voor meer informatie en inschrijving: oonie@nieuwpoort.be
Shana: T 058 23 91 26 – Ilse: M 0498 92 92 45
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Week van de Amateurkunsten

Groepstentoonstelling
“De kleine artiest” 
Vanaf 25 april 2015 zetten we in Nieuw-
poort en overal in Vlaanderen opnieuw 
extra spots op de amateurkunstenaars 
tijdens een nieuwe editie van de ‘Week van 
de Amateurkunsten’.
In de stadshalle staat traditiegetrouw een gloednieuwe expo 
gepland, waarbij een gevarieerde verzameling aan (amateur)
kunstwerken zal worden tentoongesteld. Elk jaar zet de WAK 
een thema centraal waardoor veel Nieuwpoortse kunstenaars 
zich laten inspireren en dit jaar werd gekozen voor ‘De kleine 
artiest’.  Over kinderen en kunst, over creatieve jongeren, over 
de kleine man in de straat, over kleine kunst, over de invloed 
van jong op oud en omgekeerd, over stimulerende plekken, 
over experimenteren, proberen en proeven, over nieuw en dur-
ven, over (her)ontdekken en doen! Gratis toegang.

• Locatie: Stadshalle – zaal Geeraert, Marktplein Nieuwpoort
• Periode: zaterdag 25 april t.e.m. zondag 10 mei 2015
• Openingsuren: dagelijks van 10 u. tot 12 u. en van 14 u.
 tot 18 u. (maandag gesloten)

Talentenshow “Kleine artiest, grote artiest”
Deel je een talent met een ‘kleinere’ artiest in je gezin, familie, 
vriendenkring, school, jeugdhuis, jeugdbeweging? Deel dan ook 
eens samen het podium tijdens een echte show in Centrum 
Ysara!
Je hoeft het helemaal niet ver te zoeken… heb je een opvallend 
grote of kleine vriend? Geef jij als leraar je kennis door aan een 
nieuwe generatie? Breng je een liedje van een grote artiest in 
een ingetogen versie? Speel je een instrument dat groter is dan 
jijzelf? Toevallig stelten in je kast liggen? Of zit er misschien een 
poppenkasttalent in jou verborgen? We vernemen het graag! 
Wie onze kleine/grote jury kan bekoren, gaat misschien wel met 
mooie prijzen naar huis! 

Heb jij een idee dat past binnen het thema ‘klein/jong/beginnend/
weinig & groot/oud/ervaren/veel’, schrijf je dan als de bliksem in!  

Zaterdag 25 april 2015 om 20 u.
• Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14 Nieuwpoort
• Tickets: e1,50 - Infobalie Stadhuis – Infokantoor Hendrikaplein
 City Valkestraat – www.cultuurnieuwpoort.be
• Contact: Dienst Cultuur - Valkestraat 18 Nieuwpoort 
 T 058 79 50 00 – cultuur@nieuwpoort.be
 www.cultuurnieuwpoort.be

Tentoonstelling
“Open Atelier 2014”

Van woensdag 6 t.e.m. zondag 
10 mei 2015 kan je in de boven-
zaal van de Stadshalle terecht 
voor een tentoonstelling van 
een gezelschap amateurkun-
stenaars dat je geregeld samen 
aantreft om hun creatieve visie 
te delen en tot verwezenlijking 
te brengen. Combineer deze 
tentoonstelling met de tentoon-
stelling in de benedenzaal van 
de Stadshalle. Twee tentoonstel-
lingen voor de prijs van geen! 

PanTheater brengt “Ouwe Romeo en 
Belegen Juliet”

Op vrijdag 1 mei 2015 om 20 u. zet het 
Nieuwpoortse amateurgezelschap in 
de City een vrije interpretatie neer van 
Shakespeare’s wereldberoemde ‘Romeo 
en Julia’.  

Opmerkelijk is dat het Pantheater met 
dit grote stuk niet alleen op tournee gaat 
langs kleine theaters, maar ook langs 
enkele privéwoonkamers. Nodig een 
twintigtal vrienden uit in je woonkamer, 
laat die vrienden al dan niet elk een stoel 
meebrengen, en zet je schrap voor een 
bijzondere ervaring waarbij de acteurs 
deze voorstelling als het ware van op de 
schoot van de toeschouwers neerzetten.

Meer info: www.pantheater.be
info@pantheater.be 

Klassiek concert met 
Felix Vermeirsch & JeMoo

Op zondag 10 mei 2015 kan je op 11 u. 
terecht in Centrum Ysara voor een uniek 
klassiek concert waarbij de jonge cellist en 
componist Felix Vermeirsch er samen met 
het 45-koppig jeugd- en muziekorkest Je-
Moo uit Oost-Vlaanderen o.l.v. dirigent Geert 
Soenen op de planken staat. Ze brengen een 
adembenemend mooi programma met het 
celloconcerto van Lalo en de Pastorale van 
Beethoven. Om terug op adem te komen 
biedt Stad Nieuwpoort het publiek na het 
concert een aperitief aan.
• Inkom: VVK e 12,00 – ADD e 14,00
 (aperitief incl.)
• Korting: -18-jarigen aan de helft van
 de prijs
• Tickets: Infobalie Stadhuis – Infokantoor  
 Hendrikaplein – City Valkestraat
 www.cultuurnieuwpoort.be

CULTUUR

Meer kleine en grote Nieuwpoortse artiesten
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Doe mee aan kunstprijs 
M.J. Moortgat-Keuckelinck 
2015

Sta je te popelen om met je indrukwekkende 
klanken, meevoerende ritmes, galmende stem 
of straffe solo’tjes op een podium te kruipen? 
Wil je kans maken op een prijzenpot van maar 
liefst € 1.300? 
Dan is de Nieuwpoortse kunstprijs 2015 
beslist iets voor jou! 

Kunstprijs M.J. Moortgat-Keuckelinck is een 
tweejaarlijkse kunstwedstrijd georganiseerd 
door het stadsbestuur. Bij elke editie komt een 
andere kunsttak aan bod en dit jaar staat de 
wedstrijd in het teken van MUZIEK! 
Alle deelnemende kandidaten krijgen de 
kans om zich in oktober 2015 voor een 
professionele jury te bewijzen tijdens een 
veelbelovend concert.

Interesse? 
Surf naar www.nieuwpoort.be voor meer 
informatie, het reglement en de inschrijvings-
modaliteiten of neem contact op met de 
dienst Cultuur, Valkestraat 18, Nieuwpoort -
T 058 79 50 00 -cultuur@nieuwpoort.be. 

Inschrijven kan tot en met 20 mei 2015. 

Veel succes! 

Kinderen baas tijdens
‘Jukebox voor kids’

Martine de Kok, Amaryllis Temmerman en Bert Verbeke 
bieden het jonge publiek tijdens ‘Jukebox voor kids’ maar 
liefst 50 keuzemogelijkheden, waarbij de kinderen vooraf 
- via de website www.jukeboxvoorkids.be - en tijdens de 
voorstelling zelf kunnen bepalen wat ze willen horen. Van 
Samson & Gert naar Jan De Smet, van Herman Van Veen 
naar de Disney-klassiekers!

Het concert mondt steevast uit in een feest waarbij de 
kinderen reeds vanaf het eerste nummer uit volle borst 
kunnen meezingen en dansen. Tijdens het concert gaan 
Martine, Amaryllis en Bert met de Ipad de zaal in zodat 
het aanwezige publiek ook op het moment zelf hun 
favoriete nummer kan kiezen. ‘Jukebox voor kids’ wordt 
een feest voor jong en oud! Achteraf kan nieuwe energie 
worden opgedaan tijdens een heus pannenkoekenfestijn! 
Deze voorstelling wordt georganiseerd in samenwerking 
met de jeugddienst van Nieuwpoort.

BUSREIS 
Europese cultuurhoofdstad Mons/Bergen

Op zaterdag 9 mei 2015 richt Stad Nieuwpoort een busreis in richting de  
Europese cultuurhoofdstad. Mons 2015 strekt haar vleugels uit en vliegt 
een feestelijk en cultureel avontuur tegemoet waarop jij uitgenodigd bent! 

Volgende activiteiten staan alvast op het programma:
7.30 u.: Vertrek bus Marktplein Nieuwpoort-Stad
7.45 u.: Vertrek bus Hotel Cosmopolite, Albert I-laan 141, Nieuwpoort-Bad
10.00 u.: Geleid bezoek kasteel van Beloeil – Het Belgische Versailles 
 en rondrit door de Franse tuinen
12.00 u.: Lunch in het kasteel van Beloeil
13.45 u.: Geleid bezoek aan expo Van Gogh in BAM museum
16.00 u.: Geleide wandeling doorheen de stad
19.00 u.: Verwachte aankomst Nieuwpoort

• Kostprijs: e 65 (busreis + kasteel Beloeil + lunch + expo Van Gogh
   + stadswandeling)
• Inschrijvingen: Dienst Cultuur, Valkestraat 18,  8620 Nieuwpoort.
   De plaatsen zijn beperkt.Betaling verplicht bij inschrijving. 

Zondag 12 april 2015 – 15 u.
Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14 Nieuwpoort
Tickets: VVK e 8,00 |ADD e 10,50
Korting: 50% korting met voordeelpas | € 2 korting voor -26j en 60+ 
VVK: Infobalie Stadhuis | Infokantoor Hendrikaplein | City Valkestraat |
www.cultuurnieuwpoort.be
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BIBLIOTHEEK

In deze editie van erfgoeddag besteden 
we speciale aandacht aan een specifieke 
component van het woord ‘erfgoed’: erven. 
De Nieuwpoortse kunstenaar Pieter-Jan 
Braecke heeft na zijn dood alvast een 
fantastische verzameling van werken aan 
de wereld nagelaten. Ongetwijfeld kwam je 
al werken van zijn hand tegen in het Nieuw-
poortse straatbeeld, maar welke juist? En 
wat is hun achterliggende verhaal? Je komt 
het te weten tijdens een geleide wande-
ling doorheen het artistieke leven van deze 
kunstenaar. 
Afspraak op zondag 26 april 2015 in Nieuwpoort!

  www.nieuwpoort.be

Leven en dood in Bachten 
De Kupe tijdens WO I

2014-2018 staat in het ganse land en in het 
bijzonder in de regio volop in het teken van 
de herdenking van 100 jaar Wereldoorlog I 
1914-1918.
Marc Vanden Bussche, burgemeester van 
Koksijde, nam in 2000 het initiatief om 
een boek te schrijven over het reilen en 
zeilen van het dagelijks leven tijdens WO I 
in Koksijde en haar deelgemeenten Oost-
duinkerke, Wulpen en Sint-Idesbald, en de 
buurgemeenten De Panne, Nieuwpoort en 
Veurne. Het resultaat mag er wezen: het  
boek ‘Leven en dood in Bachten De Kupe 
tijdens WO I: De Panne, Koksijde, Nieuw-
poort en Veurne’ brengt in diverse hoofd-
stukken een boeiend verslag over o.m. het 
uitbreken van de oorlog, de aankomst van 
vluchtelingen en de soldaten, de Slag aan 
de IJzer en de stabiliteit van het front. 

Speciaal voor alle inwoners van Nieuw-
poort en tweede verblijvers is dit boek vanaf 
woensdag 29 april te koop aan de voordeel-
prijs van € 35 i.p.v. € 49,5 in het kantoor van 
de dienst toerisme.

  dienst Toerisme Nieuwpoort 
       T 058 22 44 44.
        De actie loopt tot uiterlijk 31/05.

Jeugdboekenweek
van 14 tot 28 maart 2015

Het thema van de Jeugdboekenweek is dit 
jaar “humor”. Op 24 februari hadden we 
jeugdauteur Frank Pollet te gast. Hij kwam 
lezingen geven voor het 5de en 6de leerjaar. 
Alle leerlingen van de Nieuwpoortse scholen 
mochten komen luisteren in de City.

Stedelijke academie voor muziek, woord en dans 
afdeling Nieuwpoort

Open academieweek
Van maandag 9 maart t.e.m. zaterdag 14 maart 2015 is iedereen welkom om een 
kijkje te nemen in de academie tijdens de lessen.
Locaties: Academie Veurne - Pannestraat 4a; Koksijde: Helvetiastraat 27/2; 
Nieuwpoort – Hoogstraat 2; De Panne – Koninklijke Baan 7; Alveringem – 
Sint-Rijkersstraat 8 blok 1; Stavele – IJzerstraat 6

10 maart 2015
Auditie piano, woord en dwarsfluit – City, Valkestraat 18
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TOERISME

Dag van het verhaal  - Verhalen blijven boeien !
Doorheen de eeuwen zijn verhalen altijd blijven bestaan. Zowel jong als oud blijven erin geïnteres-
seerd. Daarom organiseert Stad Nieuwpoort de “Dag van het verhaal” op zaterdag 4 april 2015. 
U wordt op sleeptouw genomen door gidsen en vertellers die u ongetwijfeld zullen boeien met 
weetjes en anekdotes over onze  stad. De verhalentochten starten om 10 u. en om 14 u.; plaats 
van afspraak vindt u terug op de website van Nieuwpoort - www.nieuwpoort.be. De verhalentoch-
ten worden u gratis aanboden door Stad Nieuwpoort !

  toerismekantoor Nieuwpoort-Stad, Marktplein 7 - T 058 22 44 44 en toerismekantoor Nieuwpoort-Bad, Hendrikaplein 
T. 058 23 39 23 - info@nieuwpoort.be - www.nieuwpoort.be 

Wie? Wat? Waar?

Deze foto werd in café Pont Albert genomen tijdens een 
souper van een kaartersclub. Wie weet nog hoe die club 
heette?  En wie staat er op de foto? Herken je enkele ge-
zichten of weet je meer te vertellen over de kaartersclub 
en zijn  activiteiten, laat het weten op chantal.bekaert@
nieuwpoort.be of spring binnen in de bibliotheek.
De foto is er op groter formaat te zien.

Nieuwpoortse gewrochten

De tentoonstelling “De geschiedenis van Nieuwpoort 
in Boek” loopt nog tot 11 maart.
De regiocollectie biedt een schat 
aan werken over het heden en 
verleden van onze kuststad.
Wie meer te weten wil komen 
over de geschiedenis van Nieuw-
poort kan steeds terecht in de 
bibliotheek.
De tentoonstelling is gratis te 
bezichtigen tijdens de openings-
uren van de bibliotheek.

Kerstkransenwedstrijd

Het stadsbestuur pakte in 2014 voor het eerst uit 
met een kerstkransenwedstrijd. Heel wat creatieve 
inwoners van Nieuwpoort-Stad namen deel aan de 
wedstrijd, wat zorgde voor een gezellige kerstsfeer 
in de binnenstad. Tijdens de nieuwjaarsdrink op 
vrijdag 2 januari werd de winnaar bekendgemaakt. 
Marleen Jacobs uit de Arsenaalstraat kaapte de 
eerste prijs weg. Proficiat aan alle deelnemers en 
aan Marleen in het bijzonder!

OPROEP
Foto’s voor de zomertentoonstelling 

Ter voorbereiding van de zomertentoonstelling in de biblio-
theek zijn we op zoek naar oude foto’s (géén prentkaarten) 
van de beiaardtoren, de Duvetorre, het Koning  Albert I 
-monument, de stadshalle, het stadhuis, het Bommenvrij, de 
Onze-Lieve- Vrouwekerk, het Duynenhuys. Het mogen ook 
foto’s zijn van activiteiten die in deze gebouwen plaatsvonden.
Ben je in het bezit van dergelijke foto’s en mogen wij die even 
gebruiken? Spring dan binnen
in de bibliotheek. We scannen alles in en bezorgen jou de 
foto’s terug. Alvast bedankt.
Contact: chantal.bekaert@nieuwpoort.be
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Daguitstap Frans-Vlaanderen

Op zaterdag 25 april 2015 organiseert de dienst toerisme 
een daguitstap naar Frans-Vlaanderen met o.a. een be-
zoek aan Gravelines en Bergues.

  Meer informatie  en inschrijvingen bij dienst toerisme,
Nieuwpoort-Stad, Marktplein 7 
T 058 22 44 44 – info@nieuwpoort.be - www.nieuwpoort.be 

Uitstap Dudenhofen

De jumelagecommissie Nieuwpoort orga-
niseert in samenwerking met het stads-
bestuur  een zesdaagse busreis naar onze 
partnergemeente Dudenhofen. Deze reis 
gaat door van 3 tot 8 juni 2015. Tijdens de reis wordt de veertigja-
rige verbroedering tussen beide steden gevierd met een acade-
mische zitting, animatie en livemuziek.

Woensdag 3 juni 2015
9 u.: iedereen aanwezig ter hoogte van het Sportpark Nieuwpoort
9.30 u.: vertrek naar Dudenhofen met middagpauze
17.30 u.: aankomst in het hotel  + avondmaal
Donderdag 4 juni 2015
9.30 u.: vertrek naar Selingenstadt met middagmaal
15 u.: terug in Dudenhofen met optie tot vrij rondwandelen of
 bezoek van de nieuwe  brandweerkazerne
17.30 u.: vertrek naar Burgerhaus (restaurant)
19.30 u.: academische zitting over jumelage en  receptie
Vrijdag 5 juni 2015  
9.30 u.: vertrek naar Opel Testbaan; uitleg over de testbaan
12 u.: vertrek naar Frankfurt met middagmaal
14.30 u.: rondvaart op de Main
18.30 u.: vertrek terug naar Dudenhofen, waarbij er een viering
      is met live-muziek en animatie
Zaterdag 6 juni 2015
9.30 u.: vertrek naar kasteel Johannisberg met huifkartocht door
de wijnvelden, nadien bezoek aan klooster Marienthal
17.30 u.: vertrek  naar Dudenhofen

Zondag 7 juni 2015
11 u.: Fruhshoppen (animatie met zang en muziek)
13 u.: vertrek naar palmgarden in Frankfurt (botanische tuin)
18 u.: vertrek naar Dudenhofen met maaltijd in het hotel
Maandag 8 juni 2015
10 u.: inladen koffers + rondrit in Dudenhofen met
 aansluitend maaltijd in het hotel
14.30 u.: vertrek naar Nieuwpoort
23.30 u.: aankomst in Nieuwpoort

De prijs voor deze zesdaagse reis met logies in een tweeper-
soonskamer is € 380 per persoon en € 480 voor een eenper-
soonskamer. Deze prijs omvat de busreis, hotel, alle maaltijden 
en uitstappen, toegangsgelden en de boottocht. Dranken zijn 
voor eigen rekening.  
Indien u kennissen of vrienden hebt in Dudenhofen en liever bij 
hen logeert is dat mogelijk. U  betaalt dan slechts € 110, alle 
uitstappen en maaltijden inbegrepen. Let wel: u geniet dan niet 
van de hotelaccommodatie met avondmaal op woensdag en 
zondagavond. Gelieve ook zelf uw vrienden te contacteren en te 
zorgen voor uw slaap- en eetgelegenheid.

Met  bijkomende vragen kan u terecht bij de jumelagecommis-
sie op het gsm-nummer  0477 81 27 77.
Inschrijvingen zijn enkel geldig indien u onderstaande strook 
ingevuld terugstuurt naar Ronny Blomme, Pieter Deswartelaan 
6, 8620 Nieuwpoort of via mail naar ronnad@telenet.be. 
Het bedrag dient u over te schrijven op rekeningnummer  
BE18 0354 2533 7765 met vermelding “reis Dudenhofen”.

INSCHRIJVINGSSTROOK UITSTAP DUDENHOFEN

Voornaam: .................................................................................................................. Naam: ...................................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................ Woonplaats en postcode: ..............................................................................

Geboortedatum: ........................................................................................................  Identiteitskaartnummer: ..............................................................................

Tel.: ...................................................... E-mail: ...........................................................................................................................................................................................

Slaapt:

o  Dubbelkamer samen met  ...................................................................................................................................................................................................................

o  Eenpersoonskamer

o  Privaat ( Gastgezin)
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Wintergroenten op de boerderij 

Januari stond in het teken van de vergeten winter-
groenten op de kinderboerderij. De leerlingen van het 
derde en vierde leerjaar konden alle groenten voe-
len, ruiken en proeven. De zelf ontworpen placemat, 
beschilderd met chicorei, was de blikvanger van de 
activiteit.

Recepten “vergeten wintergroenten”

Slaatje van koolrabi en zwarte rammenas
Schil de koolrabi en de rammenas met een dunschiller. 
Doe ze in plakjes en snij ze in kleine blokjes. Meng ze 
door elkaar en doe er slasaus naar keuze bij. Eventueel 
kan er een groene appel bij voor een extra frisse smaak.
Butternut en pastinaaksoep
Schil de butternut en de pastinaak (twee stuks) met de 
dunschiller. Doe deze in grove stukken en stoof ze aan 
in boter samen met een viertal blokjes groentebouillon. 
Doe er warm water bij en laat de groenten gaar koken. 
Daarna  zet je er de mixer in. Kruid af met zout en peper.

Aardpeer in de honing
Schil de aardpeer (ongeveer 1 kg) en doe ze in kleine 
blokjes. Stoof de aardpeer in boter en kruid ze met zout 
en peper. Na een vijftal minuutjes mag je er vloeibare 
honing bij doen naar wens. Blijf bij je vuur en roer goed 
tot de aardpeer zacht is. De smaak is optimaal als u de 
aardpeer van het vuur haalt als ze lichtjes gekarameli-
seerd is. Eventueel kan een sjalot erbij gestoofd worden 
voor extra smaak.

Roofvogel -“veld”-werk.

Op winterse dagen is het zeker eens leuk om de roofvogels 
uit onze contreien onder de loep te nemen. In januari or-
ganiseerde de kinderboerdij de activiteit ‘roofvogel-“veld”-
werk’ voor scholen. Het onderwerp van deze activiteit 
doet vele kinderen hun fantasie op hol slaan. Na een korte 
uitleg over roofvogels, konden de kinderen de roofvogels 
van de “gewone” vogels onderscheiden op onze fotomuur. 
Schedels, braakballen en geluiden van roofvogels brachten 
de kinderen volledig in de sfeer van deze activiteit. Omdat 
voor elke vogelliefhebber een verrekijker onmisbaar is, 
leerden de kinderen de verrekijker scherpstellen. Als bo-
nus mochten ze ook eens kijken door een echte telescoop 
van een ornitholoog! Als afsluiting van deze activiteit, leer-
den de kinderen op spelende wijze  de jachttechnieken van 
onze roofvogels. Boeiende namiddag verzekerd!

Puree van pastinaak
Schil één grote pastinaak en vier aardappelen. Snij alles in blokjes. 
Kook de aardappels en de pastinaak apart in water gaar. Giet af en 
kruid goed met zout en peper en pureer alles samen.

Puree van koolraap
Schil de koolraap (één grote is voldoende) en vier aardappelen. Doe 
alles in blokjes. Kook de aardappels en de koolraap apart in water 
gaar. Giet af en kruid goed met zout en peper en pureer alles samen.

Schorseneren in bechamelsaus
Schil de schorseneren met de dunschiller en doe ze in stukjes van 
ongeveer 3 cm. Was ze in water met een halve citroen om ze wit te 
krijgen. Breng ze daarna aan de kook tot ze gaar zijn. Giet de schor-
seneren af. Smelt wat boter in de pot en doe één soeplepel bloem 
erbij en roer goed om. Doe geleidelijk melk erbij zodat u een mooie 
roux of bechamelsaus verkrijgt. Voeg peper,  zout en eventueel noot-
muskaat toe en doe de andere helft van de citroen bij de saus voor 
een extra frisse smaak.

KINDERBOERDERIJ

De klas van juf Hilde en Annelies van de Rozenkrans kwam op 20 januari 

op bezoek.
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Week van de Zee
“Zee(r) gezond” 

Voor de 19de keer grijpt de Week van de Zee 
plaats in Nieuwpoort en dit  van 24 april tot en 
met 10 mei 2015. Er is een “Zee(r) gezonde” start 
gepland op vrijdag 24 april in De Panne waar 
een gezonde wandeling en zee-standjes centraal 
staan. Elke school van Nieuwpoort kan opnieuw 
genieten van een ruim aanbod van activiteiten 
aan zee. De ‘Week van de zee’ is intussen een 
gevestigde waarde  in het jaarprogramma van de 
scholen van de 10 kustgemeenten. 
Voor gezinnen en recreanten is er eveneens 
een mooi programma. De boeiende wandeling 
“Straatje in straatje uit, le beau-monde achterna” 
gaat door op zaterdag 2 mei vanaf 10 u. met aan-
sluitend zeeaperitief (inschrijven bij dienst toe-
risme Nieuwpoort-Bad, € 3 p.p.). In de namiddag 
kan u om 14.30 u. genieten van “Geneeskrachtige 
kruiden in de duinen” in de mooiste duinen van 
Nieuwpoort (gratis - inschrijven niet nodig - 
afspraak aan Sint-Bernarduskerk in Nieuwpoort-
Bad) . 
Op zondag 3 mei is er van 10 u. tot 12.30 u. een 
“Zeedorp” nabij het loodswezen te Nieuwpoort. 
Deze toffe gratis activiteit voor gezinnen neemt
u mee in talrijke natuurverhalen en je kan door-
lopend deelnemen aan verschillende themawork-
shops.

CURSUS
Bijencursus voor gevorderden 
op de kinderboerderij

Heb je al wat basiskennis van imkeren? Heb je interesse om je verder te ver-
diepen in deze materie? Dan kan je je inschrijven in een zevendelige bijencur-
sus voor gevorderden. Deze cursus wordt georganiseerd door de Koninklijke 
Imkersbond “Sint-Ambrosius” Houtem in samenwerking met de stedelijke 
kinderboerderij De Lenspolder. De cursus start op 8 maart 2015. 

Voor info of inschrijving neem je contact op met:
Marie-Ange Loones van de kinderboerderij - T 058 23 69 86 - kinderboerderij@
nieuwpoort.be of Geert D’Haene, voorzitter, Grintweg 15 A, 8600 Oostkerke 
T 051 55 57 51 - dhaenegeert@telenet.be of Johan Desmyttere, secretaris, 
Dorpsstraat 18, 8630 Houtem - T 058 29 82 34 - Johan.Desmyttere@telenet.be.

Voor niet-leden bedraagt de kostprijs van de cursus € 30 en dit houdt in dat je 
naast het lesmateriaal ook maandelijks een tijdschrift over bijen ontvangt. 

De cursus gaat door op zondagvoormiddag op volgende data:
• 8 maart: Inleiding tot succesvol imkeren
• 22 maart : Bijengezondheid. Wat kunnen we nog meer doen voor onze bijen?
• 5 april: Voorjaarsonderzoek. Praktische vaardigheden aan de bijenhal.
• 26 april: Voorbereidingen op de voorjaarsdracht
• 17 mei: Zwermcontrole en volksvernieuwing
• 7 juni: Koninginneteelt gekoppeld aan het overlarfproject
• 21 juni: Geïntegreerde varroabestrijding

De cursus gaat telkens door van 9 tot 12 uur.
Locatie: “De Lenspolder” - Elf Juliwijk 6A te 8620 Nieuwpoort.

15de Plantgoedmarkt 
op de kinderboerderij  
Zondag 19 april 2015 van 10 u. tot 17 u. 
met workshops, demonstraties,
infostanden en een vleugje muziek.  
Jaarlijks wordt er op de stedelijke kinder-
boerderij een Plantgoedmarkt georganiseerd 
in samenwerking met VELT Westkust-Veurne 
(Vereniging Ecologische Leef- en Teeltwijze).  
Dit jaar zijn we reeds toe aan de vijftiende 
editie. De imker van de Koninklijke Imkers-
bond Sint-Ambrosius uit Houtem en de com-
postmeester zullen opnieuw van de partij 
zijn. De vzw VELT Westkust zorgt voor enkele 
demonstraties  en verzorgt de verkoop van kruiden van ‘Loca Labora’ 
uit Beernem.  Natuurwerkgroep De Kerkuil zal eveneens een infostand 
bemannen waar braakballen kunnen uitgepluisd worden.  De ezelmadam 
Mieke zal ook van de partij zijn om in de namiddag een ezelshow op te 
voeren en info te geven over de verzorging van die dieren.
Voor de kinderen is er doorlopend van 14 u. tot 16.30 u. de workshop brood-
bakken, onder begeleiding van de boerin. De kinderen mogen zelf het deeg 
kneden, een paaskransje vlechten en uiteraard ook proeven. De dag wordt 
opgeluisterd met een vleugje muziek door Fernant Zeste en Trio Dhoore.

OPROEP: mensen die een teveel  hebben aan tuin-
planten, bloembollen, overschotten aan plantgoed 
uit de moestuin  of scheuten van struiken, kruiden of 
waterplanten kunnen dit hier op de plantgoedmarkt 
aan de man  brengen voor een democratische prijsje. 

Inschrijving en reservatie van een standje:  
Verantwoordelijke VELT  Erica Blomme - M 0486 969472. 

  kinderboerderij@nieuwpoort.be - T 058 23 69 86.
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Promovis overhandigt cheque 
aan vzw Duin en Polder

Vzw Promovis heeft een cheque van duizend euro geschonken 
aan vzw Duin en Polder uit Diksmuide. Dit hoge bedrag was de 
opbrengst van de gebakken pladijs die tijdens de oesterbeurs, die 
eind oktober in Nieuwpoort plaatsvond, werd verkocht.

Stadsbestuur huldigt 
de Nieuwpoortse Vistrap

Op woensdag 28 januari werden de zaakvoerder van 
de Nieuwpoortse Vistrap, Serge Moetwil en zijn mede-
werkers gehuldigd. 

De Nieuwpoortse Vistrap behaalde op de 3de editie 
van de Belgian Retail Awards, georganiseerd door het 
evenementenbureau Excellent Events, de prestigieuze 
Hospitality Award 2014. De zaak werd primus in de cate-
gorie ‘Delicatessenzaken’ en werd bovendien benoemd 
tot Retailambassadeur van België. 

Eerder reeds vorig jaar ontving de Nieuwpoortse Vistrap 
een ‘uitstekend’ van de mystery shopper van de Vlam. 
De deelnemers aan de Belgian Retail Awards worden 
beoordeeld op klantvriendelijkheid, dienstverlening en 
management.

Promovis valt in de prijzen

Op 27 januari overhandigde het bestuur van de Lokaal Econo-
mische Raad de prijs ‘LERN 2014’ aan vzw Promovis. Deze prijs
wordt jaarlijks toegekend aan een bedrijf, instelling of persoon, 
die zich weet te onderscheiden door één of meer initiatieven die
een positieve weerslag hebben op het plaatselijke economische 
gebeuren. 
De arrangementen “Vrijdag .... visdag” en “Pittig bruintje met 
garnaal” - meer dan 10 jaar geleden opgestart - blijven hoogte-
punten op de plaatselijke toeristische kalender en kennen zelfs 
navolging over de landsgrenzen. 
Daarnaast verleent 
Promovis zijn volle 
medewerking aan de 
evenementen “Dag van 
de garnaal”, de “Oester-
beurs” en de “Visserij-
feesten”. Eerder reeds 
ontving deze vzw de 
VVV-onderscheiding 
voor de toeristische uit-
straling van zijn werking 
en de (Oostendse) 
onderscheiding 
“Jantje Gerrenoasje” 
voor zijn inzet ten voor-
dele van de garnaal- 
en kustvisserij. 

LANDBOUW EN VISSERIJ
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Speelpleinwerking Paasvakantie

Tijdens de paasvakantie kunnen kinderen van 3 tot 12 jaar 
ravotten op de speelpleinwerking. Er is opvang  van 7.30 u. 
tot 9 u. en van 16.30 u. tot 17.30 u. Opgelet: er is geen speel-
pleinwerking op zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen. 

Prijs: 
• Volledige dag: (warme maaltijd en vieruurtje inbegrepen) 
 € 6 voor kinderen gedomicilieerd in Nieuwpoort 
 € 8 voor kinderen niet gedomicilieerd in Nieuwpoort
• Halve dag (geen warme maaltijd)  (9 tot 12 u. of 13.30
 tot 16.30 u.)
 € 3 kinderen gedomicilieerd in Nieuwpoort
 € 4 kinderen niet gedomicilieerd in Nieuwpoort 

Indien 3 of meer kinderen van hetzelfde Nieuwpoortse gezin 
zich inschrijven en aanwezig zijn op de werking, dient vanaf 
het derde kind slechts de helft van de prijs betaald te worden. 
Inschrijven kan vanaf 30 maart 2015. Elke vakantie moet u 
opnieuw online inschrijven via http://nieuwpoort.grabbis.be. 

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

Initiatie skaten 

Het nieuwe skatepark aan het sportpark 
werd vorig jaar in juni geopend en kent 
een groot succes. Om kinderen te laten 
kennismaken met deze unieke sport or-
ganiseert de jeugddienst op woensdag 
22 april 2015 een initiatie skaten voor 
kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar.  
De sessie start om 13.30 u. en eindigt om 16.30 u. 
aan het skatepark, Dudenhofenlaan 2b te Nieuwpoort. 
De deelnameprijs bedraagt € 10, hierin is de professionele 
lesgever, beschermingsmateriaal en huur van het skateboard 
inbegrepen. Deelnemers kunnen de voordeelpas jeugd – cultuur 
– sport gebruiken voor deze activiteit. 
Inschrijven is mogelijk via mail door de naam van het kind, het 
geboortejaar en het telefoonnummer van de ouders te mailen 
naar jeugd@nieuwpoort.be. U ontvangt een bevestiging met 
het rekeningnummer waarop het totaalbedrag gestort moet 
worden. Inschrijven kan ook bij de jeugddienst zelf, waar enkel 
contant betaald kan worden. 

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

Buitenspeeldag 2015Spo

Op woensdag 1 april 2015 organiseren de 
jeugddienst en de sportdienst opnieuw de 
Buitenspeeldag. Kinderen kunnen ravotten 
in het sportpark waar tal van toffe 
buitenspelen opgesteld zullen staan. 
Daarnaast kan er ook met go-carts op een 
speciaal aangelegd parcours gereden worden. 
Er zijn talrijke traditionele buitenspelen die 
uitgeprobeerd kunnen worden en kan iedereen 
een hapje en een drankje kopen. 

De activiteiten starten om 13.30 u. en lopen 
tot 16 u., de deelname is volledig gratis. Het 
sportpark is gelegen in de Dudenhofenlaan 2b 
te Nieuwpoort. 

Vooraf inschrijven is niet nodig. 

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

JEUGD
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Sportpark: voetbal

Zaterdag 7 maart om 15 u. Trianon – Vosk 
  Astra – Sportacus
Zondag 8 maart om 9.30 u. FC Ramskapelle –
  Bouwwerken Deprez  
Zaterdag 14 maart om 15 u. Astra – X-Beach  
Zaterdag 21 maart om 15 u. Astra – Oud Veurne  

Sportzaal: tafeltennis

Zaterdag 14 maart om 19 u. Nieuwpoort A – Atanis A 
  Nieuwpoort B – Koekelare B
  Nieuwpoort C – Damme B 
  Nieuwpoort D – Koekelare E
Woensdag 18 maart om 20 u. Nieuwpoort Veteranen A –  
  Locomotief A
Zaterdag 21 maart om 19 u. Nieuwpoort A – Tielt A
Zaterdag 28 maart om 19 u. Nieuwpoort A – Tielt A
  Nieuwpoort B – Eernegem B
  Nieuwpoort C – Smude A 
Zaterdag 25 april om 19 u.  Nieuwpoort A – Wenduine B 
  Nieuwpoort B – Menen D
  Nieuwpoort C – Sobeka C
  Nieuwpoort D – Smude C

Sportkampen Paasvakantie

CREA - SPORTKAMP
Eerste week van de paasvakantie, 4 dagen: dinsdag 7 april 
tot en met vrijdag 10 april 2015 (geen les op paasmaandag 6 april), 
van 9 u. – 16 u. Locatie: sportzaal en Zaal Verbanck, Vismijn

1e 2e 3e leerjaar :  voormiddag:  sport 
  namiddag: crea
4e 5e 6e leerjaar :  voormiddag:  crea
  namiddag: sport

Prijs : Nieuwpoortenaars: € 60  -  Niet-Nieuwpoortenaars: € 70

CIRCUS - SPORTKAMP
Tweede week van de paasvakantie,  5 dagen: maandag 13 april tot 
en met vrijdag 17 april 2015, van 9 u. – 16 u. Locatie: sportzaal en 
Chirolokaal

1e 2e 3e leerjaar :  voormiddag:  sport 
  namiddag: circus
4e 5e 6e leerjaar :  voormiddag:  circus
  namiddag: sport 

Prijs : Nieuwpoortenaars: € 75  -  Niet-Nieuwpoortenaars: € 85
Inschrijvingen en inlichtingen: 
Stedelijke sportdienst, Dudenhofenlaan 2B - T 058 23 75 40

Kijk! Ik fiets!

Op woensdag 22 april 2015 kunnen 4 tot 7-jarigen, die al vlot kun-
nen fietsen met steunwieltjes, op een halve dag leren fietsen op 
twee wielen. De begeleiding van de kinderen gebeurt door één van 
de ouders. Een ervaren monitor begeleidt de fietsles en geeft nut-
tige tips aan de kinderen en de ouders. De bedoeling is om op het 
einde van de sessie alle kinderen fietsend op twee wielen naar huis 
te zien keren, met hun fietsdiploma in de hand. Aanvang om13.30 u. 
in zaal Iseland, vismijn. Prijs € 10 per deelnemer. 

  sport@nieuwpoort.be - T 058 23 75 90.

Nieuwpoort is ‘Sportelstad 2014’

Nieuwpoort kreeg van Bloso het label van ‘Sportelstad’. Sportpromotor Steve 
Vandenbussche mocht de titel in ontvangst nemen op 10 december 2014 in 
Izegem. Nieuwpoort ontving het label dankzij de inspanningen die de stad in 2014 
deed voor de seniorensport, zoals deelname aan de provinciale seniorensportdag 
en deelname aan de Senior Games te Blankenberge, het wekelijkse uurtje senio-
rensport, organisatie van de “Nieuwpoortse Gordel”, enz. 
In deze campagne wordt de nadruk gelegd op het sporten op eigen niveau (eigen 
maat, eigen ritme, eigen tempo) en op het belang van sociale contacten en ple-
zierbeleving via de sport. Er is immers herhaaldelijk aangetoond dat fysiek actief 
blijven een positieve invloed heeft op de levenskwaliteit, ook op latere leeftijd.

   i.v.m. de sportelactiviteiten te Nieuwpoort: T 058 23 75 40.
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Sportdagen voor Nieuwpoortse scholen

Zoals elk jaar richt de stedelijke sportdienst i.s.m. enkele Nieuwpoort-
se sportclubs schoolsportdagen in. Deze sportdagen vinden plaats op 
maandag 5 mei, dinsdag 6 mei, donderdag 8 mei en
vrijdag 9 mei 2015:

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

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

Sportactiviteiten voor de 6- tot 12-jarigen zijn o.a.: 
1e en 2e leerjaar: volkssportspelen, turnparcours, petanque, 
watersportspelen, voetbal, atletiek, zaalhockey…
3e en 4e leerjaar: tennis, voetbal, petanque, ludieke waterspelen, 
thai-box, …
5e en 6e leerjaar: tafeltennis, badminton, kajak, hockey, …

Sportactiviteiten voor de + 12-jarigen zijn o.a.:  
Badminton, voetbal, petanque, tennis, circustechnieken, tafeltennis, 
volkssportspelen, luchtkarabijnschieten, boogschieten, schermen, 
kajak, zeilen, veldhockey, bubble fun, skateboarden, aquajogging ...

   stedelijke sportdienst, Dudenhofenlaan 2B - T 058 23 75 40 

Slotrit Driedaagse
van West-Vlaanderen

Johan Museeuw Classics 

Start 
op zondag 8 maart 2015

in Nieuwpoort. 

Maak deze unieke voormiddag mee. Deze interna-
tionale wielerdriedaagse voor profs start voor de 
vierde maal in de kuststad Nieuwpoort. 

Vanaf 9 u. wordt in zaal Iseland in de Vismijn  een 
uitgebreid ontbijtbuffet aangeboden. U kunt daarna 
wandelen in het rennerspark tussen de renners en 
ploegbussen en alle startformaliteiten live mee-
maken. 

Om 11.30 u. wordt het startschot gegeven aan de 
Nieuwpoortse vismijn.

Inschrijven voor het ontbijtbuffet kan nu al in de
toerismekantoren van  Nieuwpoort tegen de prijs 
van € 35 per persoon.

Alle info over de Driedaagse van West-Vlaanderen 
vindt u op www.3dwvl.be. 

Hockeytornooi 

Woensdag 29 april 2015 organiseert basisschool Stella Maris i.s.m. de 
stedelijke sportdienst van Nieuwpoort een hockeytornooi in het sport-
park. Het tornooi start om 13.30 u. en eindigt omstreeks 15.30 u. 
We toveren 2 voetbalvelden om tot 4 hockeyterreintjes en op elk terrein 
leidt een scheidsrechter alles in goede banen. Wij hopen dat alle Nieuw-
poortse lagere scholen opnieuw ploegen afvaardigen en dat er opnieuw  
scholen deelnemen vanuit de streek, net zoals vorig jaar.
De kinderen sporten per graad en hopen de beker in de wacht te slepen. 
Er is een beker voor de tweede en derde graad.
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ZWEMBAD

Aquafitness/aquajogging

In het voorjaar worden nieuwe lessen aquafitness en aquajogging 
gegeven op volgende data:
Aquafitness: 2 en 9 maart 2015 
Aquajogging: 16, 23 en 30 maart 2015 
Telkens op maandag van  19 u. tot 19.45 u. Zonder inschrijving!
Prijs: toegang zwembad + 1 stempel op sportpas of € 1,75.

Openingsuren paasvakantie

Zondag 5/04/2015 t.e.m. zondag 19/04/2015
Paaszondag 5/04:  9 u. - 17 u.
Paasmaandag 6/04:  9 u. - 17 u.
Maandag 13/04:  9 u. - 20 u.
Dinsdag:  9 u. - 20u.
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.

Paashaas 2015

Op zondag 12 april 2015 vanaf 10 u. huppelt de paashaas met een 
goed gevuld mandje vol lekkers het stedelijk zwembad binnen. 
Ieder kind tot 12 jaar krijgt een zakje gevuld met lekkere
chocolade. Wie zijn knutselwerkje (voorbeeldjes aan de kassa) 
vóór vrijdag 10 april 2015 binnenbrengt maakt kans op een prijs. 
Deze mooie werkjes zullen te bewonderen zijn in het zwembad.
 Er zijn drie winnaars per leeftijdscategorie, dus vergeet je naam 
en leeftijd niet te vermelden. 
Categorie 1: t.e.m. 3 jaar, categorie 2: van 4 t.e.m. 6 jaar en 3de 
categorie: van 7 t.e.m. 12 jaar. 
Deze activiteit is gratis, enkel de toegang voor het zwembad is 
betalend.

Bijscholing hoger redder

Op vrijdag 8 mei 2015 van 18 u. tot 22.30 u.  en zaterdag 9 mei 
2015 van 8 u. tot 12.30 u. organiseert het stedelijk zwembad  in 
samenwerking met het VRC, een bijscholing Hoger Redder. De 
deelnameprijs bedraagt € 42 per persoon.
Inschrijvingsformulieren zijn verkrijgbaar aan de kassa van het 
zwembad of op aanvraag via e-mail zwembad@nieuwpoort.be of 
online www.nieuwpoort.be
Plaatsen zijn beperkt!

Ravotnamiddag

Iedere woensdag- en zaterdagnamiddag tussen 13.30 u. en 
16.30 u. kunnen kinderen ravotten in het zwembad, springen, 
glijden, lopen op het water... voor elk wat wils! 
Bekijk zeker het filmpje op de Facebookpagina ‘Stedelijk 
zwembad Nieuwpoort’ van onze nieuwste aanwinst: 
de CHALLENGE TRACK 3.

Jeugdredder

In het voorjaar organiseert het stedelijk zwembad een 
cursus ‘Jeugdredder’ voor jongeren van 15 tot 17 jaar. 
Meer informatie aan de kassa van het zwembad en op 
www.nieuwpoort.be .
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Flitsen uit de gemeenteraad 
van 29 december 2014

Goedkeuring bijzonder nood- en interventieplan voor afscha-
kelplan winter 2014-2015. De raad keurde het BNIP afschakel-
plan winter 2014-2015, elektriciteitsschaarste en black-out goed 
zoals opgemaakt door de ambtenaar noodplanning. 

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting 
aanslagjaar 2015. De raad vestigt voor het aanslagjaar 2015 een 
aanvullende belasting van 5 % op de personenbelasting aanslag-
jaar 2015.

Vaststelling gemeentelijke saneringsbijdrage en –vergoeding 
aanslagjaar 2015. De raad besloot op 29 december 2005 om per 
1 januari 2006 een gemeentelijke saneringsbijdrage te heffen 
volgens het principe “de vervuiler betaalt”.  De raad besliste  voor 
het aanslagjaar 2015 een saneringsbijdrage van 1,4 x de Boven-
gemeentelijke Saneringsbijdrage van toepassing in 2015, aan te 
rekenen via de waterfactuur.  Voor het aanslagjaar 2015 wordt een 
gemeentelijke saneringsvergoeding aangerekend voor eigen wa-
terwinning gelijk aan het tarief van de gemeentelijke sanerings-
bijdrage en toegepast op de opgenomen m³ water. De kortingsre-
gels voor grootverbruikers worden in 2015 enkel toegepast  voor 
de landbouwers-grootverbruikers.

Belasting op het plaatsen van terrassen, windschermen, kra-
men, tafels en stoelen, e.d. op het openbaar domein. De raad 
keurde het reglement goed om voor de aanslagjaren 2015 t.e.m. 
2019 een belasting te vestigen op het plaatsen van terrassen, 
windschermen, kramen, tafels en stoelen, koopwaar, automaten, 
e.d. op het openbaar domein, tenzij deze ingebruikname van het 
openbaar domein het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst 
of een concessie.  Vanaf het aanslagjaar 2015 wordt deze belas-
ting jaarlijks met 2 % verhoogd.

Leveren van drie dienstvoertuigen voor de celhoofden en drie 
lichte vrachtwagens voor de technische dienst. De raad keurde 
de aankoop goed van twee lichte vrachtwagens rijbewijs B met 
enkele cabine en één met dubbele cabine voor de technische 
dienst.  De raad stemde in met de aankoop van drie dienstvoertui-
gen voor de celhoofden. Totaal ramingsbedrag: € 145.000.

Ondergrondse parkings: goedkeuring erfpachtakte. De raad 
legde op 16 augustus 2012 de aannemingsvoorwaarden en gun-
ningswijze vast van de concessie  inzake het bovengronds par-
keerbeheer en een  erfpacht voor de bouw van drie ondergrondse 
parkings met inbegrip van het beheer.  De raad stemde in met 
de erfpachtakte inzake de vestiging van een splitsbaar erfpacht-
recht voor de duur van 99 jaar vanaf 1 januari 2015 en dit op het 
Nieuwlandplein, Dienstweg Havengeul tussen Centrum Ysara en 
Lombardsijdestraat en tussen het Centrum Ysara en Havengeul 
waar ondergrondse parkings worden gebouwd.
De raad stemt in met de voorgestelde canon die de erfpachthou-
der verschuldigd is aan de stad.

Flitsen uit de gemeenteraad 
van 29 januari 2015

Benaming Gustaaf Buffelstraat  in de nieuwe verkaveling Yser-
monde. De raad stemde in met de benaming Gustaaf Buffelstraat  
in de nieuwe verkaveling Ysermonde, gelegen aan de Louisweg.  
Gustaaf Buffel woonde lange tijd in Nieuwpoort  waar hij actief 
deelnam aan het verenigingsleven en tewerkgesteld  was als 
tekenaar in  de tekenschool.

Leveren vrachtwagen met laadkraan en containerbeladings-
systeem. De raad stemde in met de aankoop van een vrachtwa-
gen met kraan en containerbeladingssysteem.  Raming kostprijs: 
€ 250.000 incl. BTW.  

Aanpassen verkoopprijzen restanten stadsmagazijn. De raad 
stelde op 18 november 2004 de verkoopsprijzen vast van  restan-
ten uit het magazijn waaronder stenen afkomstig van de Albert 
I-laan en de Zeedijk, kasseien, platines… Gelet op de vraag naar 
deze stenen werd  beslist de prijs van de stenen uit de Albert I-
laan en Zeedijk te verhogen tot  € 0,20/stuk (€ 100 per pallet) en 
het vermelde raadsbesluit op te heffen.

Aankoop strandreinigingsmachine. De raad ging akkoord met 
de aankoop van een nieuwe strandreinigingsmachine.  Raming 
kostprijs: € 31.140 (incl. BTW en overname oude strandreiniger 
ten bedrage van € 10.000).

Aanvaarding schenking Marleen Wille. Na positief advies van 
het dagelijks bestuur van de cultuurraad stemde de raad in om 
de schenking en de bijhorende akte van het schilderij “Waarom?” 
van Marleen Wille te aanvaarden en een gepaste locatie te kiezen.

Autonoom Gemeentebedrijf Nieuwpoort: wijziging statuten en 
wijziging benaming in Autonoom Gemeentebedrijf vrije tijd
De raad besloot op 12 april 2007 het Autonoom Gemeentebedrijf 
Nieuwpoort op te richten en de statuten goed te keuren.
Ingevolge een wijziging in het gemeentedecreet worden de sta-
tuten aangepast; terzelfder tijd worden ook de doelstellingen van 
het AGB Nieuwpoort afgebakend van deze van het AGB Stadsont-
wikkeling.  De raad keurde de wijziging van de benaming van het 
AGB Nieuwpoort goed  en stelde de statuten opnieuw vast.

Oprichting Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling
De raad besloot op  11 september 2014 het AGB Stadsontwikke-
ling op te richten en de statuten ervan goed te keuren.  Dit besluit 
werd echter bij Ministerieel Besluit dd. 19 december 2014 afge-
keurd omdat de vooropgestelde activiteiten van het AGB Stads-
ontwikkeling deels overlappen met deze van het AGB Nieuwpoort. 
De raad keurde de  aangepaste ontwerpstatuten van het AGB 
Stadsontwikkeling goed.



BEKENDMAKING

INFRASTRUCTUUR

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN
Nieuwlandplein

BEKENDMAKING VAN HET OPENBAAR ONDERZOEK

Overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in het bijzonder artikel 2.2.14 §2, maakt het college van burgemees-
ter en schepenen bekend dat het ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Nieuwlandplein, dat voorlopig vastgesteld 
werd door de gemeenteraad in zitting van 29 december 2014, ter inzage ligt vanaf 19 januari 2015 tot en met 20 maart 2015 op 
het stadhuis Nieuwpoort, dienst stedenbouw, Willem De Roolaan 90, 8620 Nieuwpoort. Het dossier is ook te raadplegen op de 
website van de stad Nieuwpoort: www.nieuwpoort.be > Inwoner > Wonen > Bouwen, verbouwen en verhuizen > Gemeente-
lijke RUP’s > Openbaar onderzoek GRUP’s.

Als u bij dit plan adviezen, bezwaren of opmerkingen wil formuleren, dan moet u die per aangetekende brief verzenden aan 
de voorzitter van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, p/a dienst stedenbouw, Willem De Roolaan 90, 
8620 Nieuwpoort, uiterlijk op 20 maart 2015.
U kan dit ook afgeven tegen ontvangstbewijs uiterlijk op 20 maart 2015 op het stadhuis, dienst secretariaat, Marktplein 7, 
8620 Nieuwpoort, dit tijdens de kantooruren.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

De Secretaris,      De Burgemeester,

BENOIT WILLAERT.     ir. ROLAND CRABBE.

Begin februari is het aannemingsbedrijf Norré-Behaegel 
gestart met de werken N380 Nieuwpoort- Ring om het sluizen-
complex de Ganzepoot. De wegeniswerken aan deze gewest-
weg worden uitgevoerd in opdracht van het Agentschap Wegen 
en Verkeer. De werken omvatten de opbouw van een nieuwe 
verkeerssituatie waarbij het gemotoriseerd verkeer in wijzer-
zin de ring van de sluizen betreedt, rondom het Koning Albert 
I-monument. Voor fietsers wordt een dubbelrichtingsfietspad 
voorzien. Het volledige traject vanaf de Pieter Deswartelaan 
tot het kruispunt Westendelaan met de Kustweg zal vernieuwd 
worden. 

Deze werken worden opgedeeld in drie fases zodat via een 
omleiding uw woning steeds bereikbaar zal blijven. Vanuit 
Sint-Joris is Nieuwpoort enkel via Ramskapelle bereikbaar. Het 
einde van de eerste fase is voorzien begin maart. 
Vanaf 9 maart (afhankelijk van de weersomstandigheden) start 
fase 2. In deze fase wordt de ring volledig afgesloten tussen de 
Westendelaan en de Brugsesteenweg.

Er wordt een doorgang voorzien tussen de Kustweg en Westen-
de Dorp en het verkeer afkomstig van de Brugsesteenweg kan 
via de afgewerkte baan van fase 1 doorrijden. Halverwege mei 
zou fase 2 moeten voltooid zijn en wordt gestart met fase 3. 
Tijdens deze laatste fase wordt het kruispunt Westendelaan 
herzien. Het verkeer wordt omgeleid via Lombardsijde. Het 
einde van de werken is gepland tegen het bouwverlof (juli 2015). 

Gedetailleerde informatie over deze werken, de verkeersom-
leidingen en de tijdsplanning vindt u terug op de website van 
Nieuwpoort: www.nieuwpoort.be > Inwoner >  Wonen > 
Verkeer en mobiliteit > Tijdelijke verkeersbelemmering.

Andere openbare werken zonder specifieke verkeersbelem-
mering  worden steeds aangekondigd op de website van 
Nieuwpoort onder de rubriek Verkeer en mobiliteit > Openbare 
werken.

Werken ring om sluizencomplex de Ganzepoot



GEMEENTERAAD VACATURES

Begeleider buitenschoolse kinderopvang (D1-D3)
halftijds – contractueel onbepaalde duur.
Functie-inhoud:
Onder leiding van de jeugdconsulent instaan voor de buitenschoolse kinderopvang van schoolgaande kinderen
tussen 2,5 jaar en 12 jaar.

Bestuurssecretaris horizontale diensten (A1a-A3a) – voltijds – statutair.
Functie-inhoud:
Onder leiding van het afdelingshoofd administratie instaan voor de leiding en coördinatie van de gemeentelijke horizontale 
diensten zijnde:  personeelsdienst, aankoopdienst, dienst informatica en dienst beheer en onderhoud gebouwen.

Voorwaarden
Voor de toelating tot bovenstaande betrekkingen gelden
volgende voorwaarden:
• Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de 
 eisen van de beoogde betrekking;
• De burgerlijke en politieke rechten genieten;
• Medisch geschikt zijn;
• Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door
 de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken,
 gecoördineerd op 18 juli 1966;
• Slagen voor een selectieprocedure;
• Diploma- of kwalificatievereisten per functie:
 • Administratief medewerker GIS en ICT: diploma secundair 
  onderwijs
 • Begeleider buitenschoolse kinderopvang: 
  - ofwel een attest begeleider buitenschoolse kinderopvang 
     van een door Kind en Gezin - erkende opleidingsorganisatie;
  - ofwel een titel van beroepsbekwaamheid ‘begeleider 
     buitenschoolse opvang’;
  - ofwel een door de minister erkend kwalificatiebewijs 
     opgesomd in het ministeriële besluit van 13 juli 2007. 
 • Bestuurssecretaris horizontale diensten: houder zijn van   
  een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair 
  onderwijs of van het hoger onderwijs van twee cycli dat 
  gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.

Kandidatuurstelling
De kandidaturen kunnen tot en met uiterlijk 08 maart 2015 per 
aangetekende zending (poststempel geldt als bewijs) of tegen 
ontvangstbewijs bezorgd worden op volgend adres: Stads-
bestuur Nieuwpoort, t.a.v. het college van burgemeester en 
schepenen, Marktplein 7 te 8620 Nieuwpoort. 
Kandidaturen, met vermelding van de desbetreffende functie, 
dienen vergezeld te worden van een motivatiebrief, een uittrek-
sel uit het strafregister (model I), een bewijs dat  wordt voldaan 
aan de taalwetgeving  (indien van toepassing), het vereiste 
diploma (indien gevraagd) en een curriculum vitae.

Info
De volledige functiebeschrijvingen kan u terugvinden op de 
website van de stad Nieuwpoort: www.nieuwpoort.be.

Verdere informatie over de uit te oefenen functie en de 
aanwervingsvoorwaarden kan bekomen worden op de 
personeelsdienst op volgend adres: Personeelsdienst, 
Willem De Roolaan 90, 8620 Nieuwpoort - T 058 22 44 65
personeelsdienst@nieuwpoort.be.

Administratief medewerker (C1-C3) GIS en ICT
voltijds – contractueel onbepaalde duur.
Functie-inhoud:
De administratief medewerker GIS en informatica is, onder leiding van het diensthoofd informatica, belast met het operationeel 
maken en beheren van het GIS-software en draagt de verantwoordelijkheid over het totale GIS-pakket.  
De functiehouder werkt tevens mee aan het onderhoud en operationeel houden van het informaticapark van de stad.

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



 VARIA

Melding lokale productie bij Eandis
is verplicht
Installaties voor lokale productie van elektriciteit, zoals zonnepa-
nelen, windmolens en warmtekrachtkoppelingen moeten verplicht 
worden aangegeven bij Eandis. Dat is cruciaal voor de veiligheid en 
stabiliteit van het elektriciteitsnet. 

Veiligheid en netstabiliteit vooraan 
Om het net veilig en betrouwbaar te kunnen uitbaten, moet Eandis 
weten welke installaties zijn aangesloten op het net, en waar precies. 
Het is ook belangrijk dat de installatie voldoet aan alle technische ver-
eisten, waaronder een ‘netontkoppelbeveiliging’. Dat is een verplicht 
veiligheidstoestel dat het net beschermt tegen spanningspieken en 
ervoor zorgt dat er geen elektriciteit wordt geïnjecteerd als het net is 
uitgeschakeld, bijvoorbeeld bij werken. Naast veiligheid en netstabili-
teit is de meldingsplicht ook belangrijk voor de algemene werking van 
de energiemarkt. Niet-aangemelde installaties voor lokale productie 
kunnen onverklaarbare verbruiken genereren, met allerlei validatie-
fouten en vragen van leveranciers als gevolg. Ook organisaties als de 
energieregulator VREG en het Vlaams Energieagentschap (VEA) heb-
ben juiste informatie nodig om zicht te houden op de groenestroom-
capaciteit in Vlaanderen. De meldingsplicht bij Eandis is opgenomen 
in het Aansluitingsreglement en in de aansluitingsvoorschriften voor 
decentrale productie van Synergrid (C10/11). Ze is ook afdwingbaar, 
in tegenstelling tot de melding bij VREG voor de aanvraag van groe-
nestroomcertificaten. Wordt een installatie niet aangemeld, dan kan 
Eandis niet controleren of ze voldoet aan de technische voorschriften. 
Ze wordt dan ook beschouwd als een niet-conforme installatie die de 
goede werking van het elektriciteitsnet, en de veiligheid van personen 
of materialen, in het gedrang kan brengen. In dat geval kan Eandis de 
netgebruiker dan ook de toegang ontzeggen tot het elektriciteitsnet. 

Hoe kun je installaties voor lokale productie melden? 
De melding van een installatie voor lokale elektriciteitsproductie kan 
online via www.eandis.be > mijn groene energie > Lokale productie 
> Criteria voor een melding ≤ 10 kVA of in een klantenkantoor van 
Eandis. Elke melding moet worden vergezeld van een AREI-keurings-
verslag, het elektrische ééndraadschema van de installatie en het 
gelijkvormigheidsattest van de omvormer(s) of generator(en) die zijn 
vermeld in het keuringsverslag. 

Wat met ‘grotere’ installaties? 
Particulieren, bedrijven of instellingen die een lokale productie van 
meer dan 10 kVA willen plaatsen, moeten nog een paar extra stap-
pen doorlopen voor ze kunnen aansluiten op het elektriciteitsnet. Ze 
moeten eerst een ‘werkaanvraag tot aansluiting’ indienen. Dat kan 
eveneens online via www.eandis.be > mijn groene energie > Lokale 
productie > Criteria voor een werkaanvraag > 10 kVA of in een klan-
tenkantoor van Eandis. 
Op basis van die aanvraag voert Eandis eerst een netstudie uit. Via die 
studie gaat het energiedistributiebedrijf na of de lokale productie vei-
lig kan worden aangesloten op het plaatselijke elektriciteitsnet. Pas 
als de netstudie positief is en de klant de toelating krijgt van Eandis 
mag hij zijn lokale productie-installatie koppelen aan het distributie-
net. 

Meer informatie? 
Surf naar www.eandis.be > mijn groene energie > Lokale productie 
en lees onze uitgebreide lijst vragen en antwoorden, en onze brochu-
res over lokale productie. 

REVA-beurs

Nu al voor de 14e keer reserveert informatiebeurs REVA tus-
sen 23 en 25 april 2015 ruimte voor meer dan 160 stand-
houders in de Gentse Flanders Expo. De vorige REVA-beurs 
trok zo maar eventjes 15.500 bezoekers. Dat cijfer bewijst 
overduidelijk de maatschappelijke relevantie van de beurs. 
REVA biedt antwoord op vragen van mensen met een fysieke 
beperking, hun professionele hulpverleners én van ouderen. 
De verschillende stands, workshops, seminaries en lezingen 
maken de bezoekers aan REVA 2015 wegwijs in het overgrote 
aanbod van hulpmiddelen en diensten. 

REVA2015 innoveert
Innovatie is het thema van REVA2015. Onder de noemer 
REVAnueva brengt REVA2015 tal van nieuwe producten en 
diensten samen, al gerealiseerd of nog in volle ontwikkeling. 
Elk product of elke dienst heeft slechts één doel: iedereen 
zo zelfstandig mogelijk laten functioneren, in de breedste 
zin van het woord, overal en altijd, in alle omstandigheden. 
Om innovatie te ondersteunen reikt REVAnueva vanaf deze 
editie twee awards uit. De REVAnueva Award-Professional 
bekroont nieuwe producten, diensten of al gerealiseerde 
ontwerpen van professionele partners. De REVAnueva 
Award-Potential wordt uitgereikt aan afstudeerprojecten van 
universiteiten en hogescholen. 

REVActive blijft de ontmoetingsplaats voor ouderen
Alle handige kleine hulpmiddelen voor het dagelijks leven op 
één stand en met deskundige uitleg. Gemakkelijker kan toch 
niet?

Gedetailleerde en voortdurend bijgewerkte informatie 
over het programma, lezingen en studiedagen, vind je op 
www.reva.be (vanaf eind 2014).

Contact 
Freddy Willems, coördinator REVA
freddy@reva.be
0478 95 87 92
www.reva.be



GEMEENTERAAD VARIA

Oxfam Trailwalker,
verdraaid straf!

Deelnemen aan Oxfam Trailwalker is een sportieve uitdaging 
van formaat. De Oxfam-projecten in Zuid en Noord delen in de 
prijzen.

Afspraak op 29 en 30 augustus 2015 voor een uitdaging die zo-
wel je spieren als je verbeelding, je teamspirit en je solidaire 
inborst op de proef stelt. Want dat is Oxfam Trailwalker. Voor de 
achtste editie verwachten we niet minder dan 300 teams van vier 
stappers aan de start van de 100 kilometer lange tocht door de 
Hoge Venen. 

Een sportieve uitdaging
100 kilometer wandelen in 30 uur: een uitdaging die mits de 
nodige inspanning voor iedereen haalbaar is. Dankzij onze ge-
organiseerde wandeltrainingen (zie agenda) en onze online trai-
ningsmodule kun je inschatten of je klaar bent voor de grote dag. 
Het grootste deel van de stappers haalt de finish, jij ook?

Een solidaire uitdaging
Per team zamel je minimum 1.500 euro in, die onder andere 
naar Oxfam-projecten rond de klimaatkwestie gaan. Dit lijkt 
misschien veel, maar de meeste teams halen of overstijgen dit 
bedrag gemakkelijk.

Teamspirit
Het is met vier dat je dit mooie menselijke avontuur aangaat, 
met vier dat je de centen inzamelt, met vier dat je elkaar aan-
moedigt… tot de laatste kilometer. Dit alles natuurlijk met de 
onvoorwaardelijke steun van een enthousiast team supporters. 
Ook dat is solidariteit.

Teambuildingbuilding
Bestaat er een betere vorm van teambuilding dan je collega’s 
bijeenbrengen voor een zaak waar jullie volledig achter staan? 
Ga deze uitdaging aan en versterk jullie onderlinge band. Je 
werkgever krijgt bovendien de kans om zich als sponsor van zijn 
beste kant te laten zien.

Meer informatie, data van trainingen en infomomenten
(kick-off-wandeling vindt plaats op 29 maart in Brussel), 
vind je op www.oxfamtrailwalker.be.

Paasvoetbalkamp

13 april tot en met 17 april 2015

Beste voetballertjes en ouders,
In de paasvakantie organiseert K.S.V. Nieuwpoort 
een “paasvoetbalkamp”.  Dit gaat door op het voetbalterrein 
van KSV en is toegankelijk voor iedereen tussen 5 en 13 jaar.

De activiteiten starten dagelijks om 9 u. en eindigen om 16 u.  
Er is opvang vanaf 8 u. tot 17 u.

De deelnameprijs voor dit leuke evenement bedraagt € 100
en hiervoor krijgt jouw voetbalkampioen:
• Dagelijks een warme maaltijd
• Gratis drankjes tijdens de  pauzes (10.30 u. –
   middagmaal – 14.30 u.)
• Een gezond vieruurtje
• Dagelijkse voetbaltrainingen met gediplomeerde trainers,
   afgewisseld met een boeiend animatieprogramma
   (o.a. zwemmen , Militair Kwartier Lombardsijde…)

In de loop van 2016 ontvang je een fiscaal attest.
Inschrijven kan via de website www.ksvnieuwpoort.com (rubriek 
activiteiten – paasvoetbalkamp). Inschrijven via de website wordt 
ten stelligste aangeraden: inschrijvingsformulieren kunnen niet 
verloren gaan en het beperkt de papierberg.

Betalen doe je via overschrijving op rekening  BE97-0682-3069-
7349, met vermelding van “naam deelnemer + geboortejaar”.  
Inschrijven kan tot en met 10 april 2015.  
Uw inschrijving is definitief na betaling van deelnameprijs. 
Een gedetailleerd programma ontvang je achteraf per mail.

Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt!

Breng gerust vriendjes en/of vriendinnetjes mee. Je hoeft niet 
aangesloten te zijn bij K.S.V. Nieuwpoort om deel te nemen aan 
het voetbalkamp.

Wens je nog meer inlichtingen, contacteer dan onze 
jeugdcoördinator Mario Callewaert (Mario.callewaert@mil.be – 
M 0497 69 63 24).



 IN BEELD

PROFO vzw bedeelt 
afvalkalenders
Stad Nieuwpoort bezocht op vrijdag 
12 december 2014 PROFO vzw die 
sinds vier jaar gevestigd is in de 
gebouwen van middenschool De 
Vierboete. De organisatie heeft als 
doel jongeren - uit de deeltijdse 
leersystemen die moeilijk hun weg 
vinden in onze samenleving - via ver-
schillende trajecten te ondersteunen 
in het verwerven en versterken van 
hun competenties. De leerlingen in 
Nieuwpoort hebben zich volop inge-
zet om de afvalkalender in de bussen 
van alle Nieuwpoortse inwoners te 
deponeren. 

Brandweer viert Sint-Barbara
Het Nieuwpoortse brandweerkorps vierde op zaterdag 6 december 2014 de patroonheilige Sint-Barbara. Tijdens het Barbarafeest 
werden de eretekens, getuigschriften, attesten en diploma’s uitgereikt aan de verdienstelijke brandweerlui. 
Er werd ook afscheid genomen van brandweercommandant-majoor Roger Van Brussel die met pensioen ging.  Kapitein Richard 
Vandenabeele nam de fakkel over en zal als nieuwe brandweerbevelhebber het korps leiden. 

Gouden jubileum
Walter Debeuckelaere en Liliane Damman stapten 
op 5 januari 1965 in het huwelijksbootje. Beiden zijn 
afkomstig uit Staden. Liliane werkte sinds haar zes-
tiende op het groentenbedrijf van haar ouders. Walter 
ging aan de slag in de ouderlijke groothandel van 
aardappel, meststoffen en veevoeder. Op 21-jarige 
leeftijd werd hij zaakvoerder bij de Boerenbond. Het 
paar richtte een huis- en tuincentrum op en nam in 
de jaren ’70 een transportmaatschappij over. 
Samen brachten ze drie kinderen groot, die op hun 
beurt voor vier kleinkinderen zorgden. 



 IN BEELD
Nieuwjaarsreceptie 
stadspersoneel
Tijdens de nieuwjaarsreceptie 
werden diverse personeelsleden 
van stad Nieuwpoort gehuldigd. 
Kathleen Osaer (dienst com-
municatie) werd n.a.v. 25 jaar 
dienstjaren in de bloemetjes 
gezet.  Eddy Cuylle (netheids-
dienst), Sonja Reynaert (schoon-
maakploeg) en Carine Sanders  
(kinderboerderij) hebben 35 
jaar dienst achter de rug. Er 
werd postuum hulde gebracht 
aan Norbert Cordenier (net-
heidsdienst). Marc Vandevelde 
(stedenbouw),  Roger Van Brus-
sel (brandweercommandant), Roger Lanssen (groendienst), Leanda Coussaert (gemeenschapswacht ) en Freddy Populiere (dienst 
feestelijkheden) gingen met pensioen. Waren verontschuldigd: Kurt Simoens (35 jaar dienst, vismijn), Franky Musschoot (35 jaar 
dienst, sportdienst), Dirk Hessel (35 jaar dienst, vismijn en rattenbestrijding), Rosita Dedecker (pensioen, toerisme), André Verstraete 
(pensioen, uitvoeringsdienst) en Marie-Claire Renier (pensioen, financiële dienst).

Burgemeester twintig jaar aan het roer
Burgemeester ir. Roland Crabbe staat reeds twintig  jaar aan het roer van de stad Nieuwpoort. Na de gemeenteraadsverkiezingen 
van oktober 1994 volgde hij wijlen Georges Mommerency op  die vierentwintig jaar als burgemeester actief was.  Tijdens de ge-
meenteraadszitting van 29 januari ll. werd burgemeester Crabbe gefeliciteerd met zijn lange en succesvolle politieke carrière. Hij 
werd ook geprezen voor alles wat hij de voorbije twee decennia voor Nieuwpoort presteerde.  Naar aanleiding van zijn twintig  jaar 
burgemeesterschap hief hij samen met de voltallige gemeenteraad en de schepenen het glas op dit heuglijk feit!



 IN BEELD

Nieuwjaarsreceptie OCMW
Op vrijdag 30 januari 2015 vond in Westfront Nieuwpoort de nieuwjaarsreceptie van het OCMW plaats. Christiane Morent, Jo Mus, Riki 
Naenen en Sofie Vanhecke werden beloond voor hun 10 jaar dienst. Directeur Hendrik Blomme werd in de bloemetjes gezet voor zijn 20 
jaar dienst. Ria Devoldere, Ingrid Faes en Marleen Vandevenne zijn reeds 25 jaar aan de slag bij het OCMW terwijl secretaris Maria Van 

der Auwera gehuldigd 
werd voor haar 30 jaar 
dienst. Hilde Saesen, 
Christiane Borgo, 
Brenda Coulier en 
Dorine Wynthein
 hebben 35 jaar dienst 
achter de rug. Hilde De 
Roo voegt daar nog vijf 
jaar aan toe.  Micheline 
Coopman, Rita Despodt,
Jenny Vanhove en Noëlla
Knockaert gingen met 
pensioen. 

Vrijwilligers De Zathe worden in de bloemetjes gezet
Het OCMW heeft op 29 januari de talrijke vrijwilligers die actief zijn in het WZC De Zathe bedankt met een kaas- en wijnavond. 
Momenteel zijn er zo’n 35 personen die een helpende hand of een luisterend oor bieden maar zoals het cliché al zegt: nooit vrijwilligers
genoeg! Mensen voor wie vrijwilligerswerk als muziek in de oren klinkt, kunnen gerust een seintje geven aan WZC De Zathe, T 058 22 21 80.

Vriendenkring Haringhoek schenkt
resterende fondsen aan goed doel
De Vriendenkring van de Haringhoek  houdt na twintig jaar op te 
bestaan. De Vriendenkring organiseerde  talrijke activiteiten zoals 
de jaarlijkse Haringfeesten. Omdat iedereen wel ergens in de familie 
of in de kennissenkring geconfronteerd wordt met de vreselijke K-
ziekte, besliste het bestuur om de resterende fondsen te schenken 
aan Kom op tegen Kanker en het Kinderkankerfonds UZ Gent. Sanne 
Maes (Kom op tegen Kanker) en Doris Dorné (Kinderkankerfonds UZ 
Gent) namen op vrijdag 2 januari 2015 respectievelijk een cheque van 
€ 3.000 en € 2.000 in ontvangst.
 

V.l.n.r. : Martino Demeulenaere, Sanne Maes, Stefaan De Candt, 
Doris Dorné, Michel Roosens.



 

 

in Nieuwpoort

ZONDAG 1 MAART 2015
Bijeenkomst Koninklijke Postzegelclub Westhoek
Bestuderen van postzegels uit binnen- en buiten-
land.  Postzegelveiling onder de aanwezigen.  Raad-
plegen van de bibliotheek.  Spreekbeurten door 
vermaarde filatelisten.  Aanvang om 9.45 u. Contact: 
Etienne Moors – T 058 23 37 42 – T 059 43 82 53 - 
em026@skynet.be - www.pzcwesthoek.be. Locatie: 
Hotel Cosmopolite,  Albert I-laan 141, Nieuwpoort.

Aperitiefconcert
Aperitiefconcert met dansgelegenheid in de tea-
room van het vakantiecentrum ‘Floreal’. Aanvang 
om 11 u. Organisatie: Floreal, Albert I-laan 74, 
Nieuwpoort – T 058 22 46 00 – www.florealgroup.be. 

MAANDAG 2 MAART 2015
Meditatie
We creëren  een   positief  energieveld  via  relaxatie 
en  meditatie. Prijs: € 5:  imber-water inbegrepen.   
Kussen, mat en/of dekentje meebrengen. Aanvang 
om 19.30 u. Organisatie: De Engelcirkel – M 0477 411  
497 - engelcirkel@gmail.com - www.engelcirkel.be. 
Locatie: Cultuurhuis ‘t Kasteeltje, Hoogstraat 2.

DONDERDAG 5 MAART 2015
Gidsbeurt Westfront Nieuwpoort – VOLZET
De rode draad doorheen het bezoek is ‘Water als 
bondgenoot van stad en land in WO I’. De gids ver-
telt over de onderwaterzetting van de IJzervlakte. 
Je wandelt daarna tot aan een authentieke sluis 
uit 1914. Aanvang om 14 u. Prijs: € 10, voordeelta-
rief VormingPlus: € 7,50. Contact: T 058 31 14 94 -  
westhoek@vormingplus.be - www.vormingplusow.
be/scarabee/5790. 

Cinema City - Samba
Samba kwam 10 jaar geleden vanuit Senegal naar 
Frankrijk, waar het ene na het andere rotbaantje 
hem opwachtte. Alice is een manager die net een 
burn-out heeft gehad. Als het lot hen samenbrengt, 
slaan de vonken over. Vertoning om 14 u. en om 20 u. 
Prijs: € 4; € 2 met voordeelpas en € 2,50 met film-
pas (€25 voor 10 entrees). Locatie: City, Valkestraat 
18, Nieuwpoort.
Organisatie: www.cultuurnieuwpoort.be – T 058 79 
50 05.

VRIJDAG 6 MAART 2015
Gili - CTRL
In CTRL krijgt het publiek een avond vol manipulatie, 
suggestie en zelfs hypnose. Gili experimenteert voor 
het eerst met de idee om zelf alle controle compleet 
los te laten. Het publiek bepaalt, beslist alles en mag 
de volledig controle overnemen. Geen enkele show 
is dezelfde. De vrije keuze van het publiek heerst. 
Aanvang om 20 u. Locatie: Centrum Ysara, Dienst-
weg Havengeul 14. Tickets: VVK € 12,00 - ADD € 
14,50 |-26 jaar & 60-plus:  € 2 korting | 50% korting 
met voordeelpas jeugd-cultuur-sport. Organisatie: 
www.cultuurnieuwpoort.be – T 058 79 50 05.

Foute Party – Disco Fever
De meest foute party van de Westkust komt terug 
met als thema ‘DISCO’. Trek je meest foute disco-
outfit aan, strik de veters van je dansschoenen en 
rep je naar Jeugdhuis de Prieze om een onvergete-
lijke avond te beleven. Aanvang om 20.30 u. Organi-
satie en locatie: Jeugdhuis De Prieze, Dudenhofen-
laan 2C, Nieuwpoort – T 058 23 91 26.

ZONDAG 8 MAART 2015
Aperitiefconcert
Aperitiefconcert met dansgelegenheid in de tea-
room van het vakantiecentrum ‘Floreal’. Aanvang 
om 11 u. Organisatie: Floreal, Albert I-laan 74, 
Nieuwpoort – T 058 22 46 00 – www.florealgroup.be. 

Driedaagse van West-Vlaanderen
Start 2e rit Driedaagse van West-Vlaanderen in 
Nieuwpoort. Startschot om 11.30 u. Inschrijven voor 
ontbijtbuffet (€ 35) bij toerismekantoren Nieuw-
poort. Info: www.3dvwl.be

VRIJDAG 13 MAART 2015
Jamsessie 
Neem je muziekinstrument mee naar het Jeugd-
huis en kom er jammen met vrienden, kennissen 
of onbekenden. Iedereen is welkom! Aanvang om 
20.30 u. Organisatie: Jeugdhuis De Prieze, Duden-
hofenlaan 2C – T 058 23 91 26.

ZATERDAG 14 MAART 2015
Peuters in actie
Aanvang om 10 u. tot 11.15 u. Locatie: jeugdcentrum 
De Panger, Dudenhofenlaan 2B. Interesse? Schrijf 
je snel in, want er kunnen maximum 10 peuters 
deelnemen. Organisatie: OONIE - Stad Nieuwpoort, 
Jeugdcentrum De Panger, Dudenhofenlaan 2B, 
Nieuwpoort - T 058 23 91 26 - M 0498 92 92 45 - 
oonie@nieuwpoort.be - www.nieuwpoort.be. 

Bart Van Loo & Eddy et les Vedettes - Chanson. 
Une belle histoire
Rasverteller Van Loo en het ijzersterke Eddy Et Les 
Vedettes nodigen u uit voor een avond zingend fla-
neren over de Parijse Pont Neuf om zo via Karel de 
Grote bij France Gall uit te komen. Die leidt op haar 
beurt naar Claude François, naar Lodewijk XIV en 
Charles Aznavour. Van ‘Alexandrie Alexandra’ over 
‘Route Nationale 7’ tot ‘La Bohème’. En natuurlijk 
zingen we allemaal mee met Michel Fugain. Een 
avondvullend programma waar woord en muziek 
hand in hand gaan, waar ontroering, nostalgie en 
goede verhalen op de eerste plaats komen.
Tickets:  VVK € 12,00 - ADD € 14,50 | -26 jaar & 
60-plus: € 2 korting |50 % korting met voordeelpas 
jeugd-cultuur-sport.
Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14, 
Nieuwpoort - Meer info: www.cultuurnieuwpoort.
be – T 058 79 50 05

ZATERDAG 14 EN ZONDAG 15 MAART 2015 
Tweedaagse cursus Angelologie
Uiterste  inschrijvingsdatum  1 maart!  Deelname-
prijs: € 120 te betalen op  BE24 000015931238 met 

vermelding  van  volledige naam.  Inbegrepen : cur-
sus, foedraal, kleurpapier, schrijfgerei, Engel en 
kaarsen inbegrepen. Telkens van 9 u. tot 17 u. Or-
ganisatie en locatie: De Engelcirkel, Cultuurhuis ‘t 
Kasteeltje, Hoogstraat 2, Nieuwpoort - M 0477 41 14 
97 - engelcirkel@gmail.com -  www.engelcirkel.be.

DONDERDAG 19 MAART 2015
Donderdag Filmdag: The Best of Me
De schoolgeliefden Dawson en Amanda zien elkaar 
na twintig jaar terug tijdens de begrafenis van een 
oude vriend. Twintig jaar blijkt echter een lange tijd 
en het stel wordt geconfronteerd met pijnlijke herin-
neringen en onthullingen. Vindt ware liefde uitein-
delijk toch zijn weg? Vertoning om 14 u. en om 20 
u.  Kostprijs: € 4, € 2 met voordeelpas, € 2,50 met 
filmpas (€ 25 voor 10 entrees). Locatie: Centrum 
Ysara, Dienstweg Havengeul 14.

ZONDAG 22 MAART 2015
Aperitiefconcert
Aperitiefconcert met dansgelegenheid in de tea-
room van het vakantiecentrum ‘Floreal’. Aanvang 
om 11 u. Organisatie: Floreal, Albert I-laan 74, 
Nieuwpoort – T 058 22 46 00 – www.florealgroup.be. 

VRIJDAG 27 MAART 2015
Te Gek?! Manische mannen
Een voorstelling die de laatste twijfels over het gees-
telijk welzijn van het sterke geslacht zal wegnemen 
en waarbij niet alleen uw haren ten berge zullen rij-
zen maar waarbij ook uw sluitspieren op de proef 
zullen gesteld worden!  Met Wannes Cappelle, Ste-
faan Degand, Guy Swinnen, Marcel Vanthilt en de 
leden van ‘De Laatste Showband’. Locatie: Centrum 
Ysara,  Dienstweg Havengeul 14.
Tickets:  VVK €14 - ADD € 16,50 | -26 jaar & 60-plus: 
€ 2 korting |50 % korting met voordeelpas jeugd-
cultuur-sport. Organisatie: www.cultuurnieuwpoort.
be – T 058 79 50 05.

TOT 28 MAART 2015
Winterlessen tennis
Tennisclub KTC Issera organiseert op zaterdagoch-
tend collectieve en individuele lessen voor de jeugd. 
Het winterprogramma loopt tot einde maart. De les-
sen vinden plaats in de sporthal in het Leopold II -park. 
De prijs bedraagt €175 per persoon voor 20 lesuren. 
Organisatie: KTC Issera, Astridpark 6, 8620 Nieuw-
poort - jeugdbestuur@issera.be - www.issera.be 

ZONDAG 29 MAART 2015
Aperitiefconcert
Aperitiefconcert met dansgelegenheid in de tea-
room van het vakantiecentrum ‘Floreal’. Aanvang 
om 11 u. Organisatie: Floreal, Albert I-laan 74, 
Nieuwpoort – T 058 22 46 00 – www.florealgroup.be. 

WOENSDAG 1 APRIL 2015
Buitenspeeldag
Aanvang om 13.30 u. Gratis. Locatie: sportpark, Du-
denhofenlaan 2b, Nieuwpoort. Organisatie: stede-
lijke jeugddienst i.s.m. sportdienst.



VARIA
ZATERDAG 4 APRIL 2015
Dag van het verhaal
Gidsen en vertellers boeien de toeschouwers met 
verhalen, weetjes en anekdotes over Nieuwpoort. 
Gratis. Informatie: www.nieuwpoort.be 

The Misses Big Stuff Band – Ike & Tina
The Misses Big Stuff Band is de tienkoppige en zeer 
jonge rhythm and  bluesband rond zangeres Ste-
fanie De Meulemeester. Een parel met voldoende 
lef om meteen een ode te brengen aan haar grote 
idool Tina Turner. Verwacht je aan een opgehitste 
garde jonge profmuzikanten die hun bewondering 
voor ‘the real stuff’ vorm en klank geven in een the-
atershow waarin de muziek wordt ondersteund met 
woord en beeld. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg 
Havengeul 14. Tickets:  VVK € 10 - ADD € 12,50 | 
-26 jaar & 60-plus: € 2 korting |50 % korting met 
voordeelpas jeugd-cultuur-sport. Organisatie: www.
cultuurnieuwpoort.be – T 058 79 50 05.

ZONDAG 5 APRIL 2015 
Bijeenkomst Koninklijke Postzegelclub Westhoek
Bestuderen van postzegels uit binnen- en buiten-
land.  Postzegelveiling onder de aanwezigen.  Raad-
plegen van de bibliotheek.  Spreekbeurten door 
vermaarde filatelisten.  Aanvang om 9.45 u. Contact: 
Etienne Moors – T 058 23 37 42 – T 059 43 82 53 - 
em026@skynet.be - www.pzcwesthoek.be. Locatie: 
Hotel Cosmopolite, K. Albert I-laan 141, Nieuwpoort.

Aperitiefconcert
Aperitiefconcert met dansgelegenheid in de tea-
room van het vakantiecentrum ‘Floreal’. Aanvang 
om 11 u. Organisatie: Floreal, Albert I-laan 74, 
Nieuwpoort – T 058 22 46 00 – www.florealgroup.be. 

Travestieshow 
Travestieshow in de tearoom van het vakantiecen-
trum ‘Floreal’. Iedereen welkom! Aanvang om 21 u. 
Organisatie: Floreal, Albert I-laan 74, Nieuwpoort – 
058 22 46 00 - www.florealgroup.be.  

ZONDAG 5 TOT VRIJDAG 17 APRIL 2015
Kamp: De Paashaas Op Bezoek! 
Ben jij klaar voor een lentevakantie aan zee? Tij-
dens deze vakantie kun je je uitleven op het strand, 
in de duinen, op de grasvelden, op het speelplein,... 
overal valt wel iets te beleven! Beleef samen met 
de JOETZ-paashaas de tijd van je leven! Kostprijs 1 
week (eerste of tweede week paasvakantie): € 192; 
sterprijs: € 120. Kostprijs 2 weken: € 324; ster-
prijs: € 180. Organisatie: JOETZ vzw - T 056 27 47 
00 - joetz.west@joetz.be - www.joetz.be. Locatie: De 
Barkentijn, Albert I-laan 126, Nieuwpoort.

MAANDAG 6 APRIL 2015
Meditatie
We creëren  een   positief  energieveld  via  relaxatie 
en  meditatie. Prijs: € 5:  imber-water inbegrepen.   
Kussen, mat en/of dekentje meebrengen. Aanvang 
om 19.30 u. Organisatie: De Engelcirkel – M 0477 411  
497 - engelcirkel@gmail.com - www.engelcirkel.be. 
Locatie: Cultuurhuis ‘t Kasteeltje, Hoogstraat 2.

Kinderfilmnamiddag: Rio 2
Het leven is letterlijk een jungle voor Blu, Jewel en 
hun drie kids in Rio 2. Als ze voor een familiereü-
nie de magische stad verlaten en het regenwoud 
ingaan, krijgt Blu het in de voor hem onbekende 
omgeving aan de stok met twee pittige tegenstan-
ders: zijn schoonvader en een op wraak beluste Ni-
gel. Prijs: €3; €1,50 met voordeelpas. Aanvang om 
14 u. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 
14, Nieuwpoort. Organisatie: Cultuur Nieuwpoort - T 
058 79 50 00 - cultuur@nieuwpoort.be - www.cul-
tuurnieuwpoort.be. 

DONDERDAG 9 APRIL 2015
Wandeling “door het verleden van het Oostersta-
ketsel”
De groep vertrekt van op het Hendrikaplein (dienst 
toerisme)  samen met een ervaren natuurgids naar 
de overzetboot. Na deze overzet neem je het Oos-
terstaketsel onder de loep. Een stukje geschiedenis, 
fauna en flora en de talrijke zeevogels komen zeker 
aan bod. Gratis. Aanvang om 10 u. Laarzen zijn aan 
te raden en een verrekijker is aardig meegenomen. 
Organisatie: Kinderboerderij Nieuwpoort – kinder-
boerderij@nieuwpoort.be – T 058 23 69 86 en T 058 
23 39 23.

Paaskransje bakken
Op authentieke wijze leren we alles over brood bak-
ken, zoals ruiken, voelen, proeven, mengen, kneden, 
opbollen en zelfs bakken in een houtoven. Om in 
het thema van de paasvakantie te blijven gaan we 
een paaskransje bakken. Vooraf inschrijven in de 
kinderboerderij want de plaatsen zijn beperkt. Voor 
kinderen van 4 tot 12 jaar. Prijs: € 1,50. Aanvang om 
13.30 u. Organisatie en locatie: Kinderboerderij De 
Lenspolder, Elf Juliwijk 6A, Nieuwpoort – kinder-
boerderij@nieuwpoort.be. 

VRIJDAG 10 TOT ZONDAG 12 APRIL 2015
Crefi cursus Grime
Ben je creatief en wil je graag leren grimeren? Op 
deze weekendcursus leer je diverse technieken en 
oefen je met verschillende materialen. Vanaf 16 jaar. 
De cursussen starten vrijdag om 20 u. en eindigen 
zondag om 12 u. (onder voorbehoud van wijzigin-
gen). Prijs: € 99. Organisatie: Crefi vzw, Isara, Brug-
sesteenweg 19, Nieuwpoort - www.crefi.be.

Crefi cursus Vertelanimator
Leer hoe je vertelt voor een publiek, hoe je werkt aan 
intonatie maar ook hoe je aan improvisatie doet of 
je eigen verhaal maakt. Vanaf 16 jaar. Organisatie: 
Crefi vzw, Isara, Brugsesteenweg 19, Nieuwpoort - 
www.crefi.be.

ZONDAG 12 APRIL 2015
Aperitiefconcert
Aperitiefconcert met dansgelegenheid in de tearoom 
van het vakantiecentrum ‘Floreal’. Aanvang om 11 u. 
Organisatie: Floreal, Albert I-laan 74, Nieuwpoort – 
T 058 22 46 00 – www.florealgroup.be. 

DINSDAG 7 APRIL 2015
Schelpenwandeling
Schelpenwandeling: speuren naar weekdieren op 
het strand en op de golfbreker. 
Deze boeiende schelpenwandeling op het strand 
van Nieuwpoort heeft gezinnen als doelgroep. Na 
deze wandeling kent u alle geheimen van het strand 
en de schatten van de zee. Gratis. Aanvang om 10 
u. Locatie: dienst toerisme Nieuwpoort-Bad (Hen-
drikaplein). Laarzen zijn aan te raden. Organisatie: 
Kinderboerderij De Lenspolder - kinderboerderij@
nieuwpoort.be; dienst toerisme - T 058 23 39 23. 

Paaskransje bakken
Kinderen leren op authentieke wijze alles over brood 
bakken  zoals ruiken, voelen, proeven, mengen, kne-
den, opbollen en zelfs bakken in een houtoven. Om 
in het thema van de paasvakantie te blijven gaan we 
een paaskransje bakken. Vooraf inschrijven in de 
kinderboerderij want de plaatsen zijn beperkt. Voor 
kinderen van 4 tot 12 jaar. Prijs: € 1,50. Aanvang om 
13.30 u. Organisatie en locatie: Kinderboerderij De 
Lenspolder, Elf Juliwijk 6A, Nieuwpoort – kinder-
boerderij@nieuwpoort.be. 

Bingo!
Bingoavond in de tearoom van het vakantiecentrum 
‘Floreal’. Deelnemen kan reeds vanaf €1. Mooie prij-
zen en weekend of mid-week in Floreal te winnen. 
Aanvang om 20.30 u. Organisatie en locatie: Floreal, 
Albert I-laan 74, Nieuwpoort – T 058 22 46 00 - www.
florealgroup.be. 

DINSDAG 7 APRIL TOT VRIJDAG 10 APRIL 2015
Kamp: Crea-sportkamp
Elke dag van 9 u. – 16 u. Locatie: sportzaal en Zaal 
Verbanck, Vismijn.
Prijs: Nieuwpoortenaars: € 60; niet-Nieuwpoorte-
naars: € 70. Inschrijvingen en info: stedelijke sport-
dienst, Dudenhofenlaan 2B - T 058 23 75 40. 

WOENSDAG 8 APRIL 2015
Bezoek met gids aan het Vlaams Natuurreservaat 
“De IJzermonding”
Deze natuurwandeling gaat door in de mooiste parel 
van Nieuwpoort “De IJzermonding”. De vegetatie en 
de tal van watervogels nemen ons mee naar hogere 
sferen in de natuur. Misschien hebt u het geluk om 
zelfs zeehonden te spotten. Gratis, Nederlands- en 
Franstalige gidsbeurt. 
Aanvang om 10 u. Locatie: Parking Halvemaan-
straat. Organisatie: Kinderboerderij De Lenspolder 
- kinderboerderij@nieuwpoort.be - T 058 23 69 86.

Met de boer op pad 
De boer neemt de kinderen mee achter de scher-
men van de boerderij. We brengen een bezoekje 
aan de schapen, geiten, paarden, konijnen, ezels, 
varkens, enz. Dit doen we met leuke verhalen, doe-
elementen en proevertjes.  Schrijf u tijdig in op de 
kinderboerderij want de plaatsen zijn beperkt. Voor 
kinderen tussen de 3 en de 8 jaar. Aanvang om 10.30 
u. Kostprijs: € 1,50 per deelnemer. Bij nat weer zijn 
laarzen aan te raden. Organisatie en locatie: Kinder-
boerderij De Lenspolder, Elf Juliwijk 6A, Nieuwpoort 
- kinderboerderij@nieuwpoort.be – T 058 23 69 86.

 

in Nieuwpoort



Paashaas
De paashaas huppelt vanaf 10 u. met zijn mandje 
vol lekkers het stedelijk zwembad van Nieuwpoort 
binnen. Gratis (enkel ingang zwembad betalend). 
Organisatie: Stedelijk zwembad – T 058 23 38 88- 
zwembad@nieuwpoort.be 

Martine De Kok, Amaryllis Temmerman & Bert 
Verbeke - Jukebox voor kids
Muziekfeest voor kinderen. Aanvang om 15 u. Orga-
nisatie: dienst cultuur i.s.m. jeugddienst van Nieuw-
poort. Tickets: VVK € 8,00 - ADD € 10,50 | -26 jaar & 
60-plus: € 2 korting |50 % korting met voordeelpas 
jeugd-cultuur-sport. Locatie: City, Valkestraat 18.

ZONDAG 12 APRIL TOT VRIJDAG 17 APRIL 2015 
Kamp: Streetart! Dance!
Hou jij van dansen en ben je op zoek naar dat ietsje 
meer? Met het ‘Streetart’ danskamp krijg je iedere 
voormiddag dansles door een professionele dans-
docent, afkomstig uit dansschool ‘Dance Control’ 
te Kuurne. ‘s  Namiddag voeren we samen met er-
kende animatoren activiteiten uit  in het ‘Streetart’-
thema. Van 11-14 jaar. Kostprijs: € 222. Sterprijs: 
€ 150. Locatie: De Barkentijn, Albert I-laan 126, 
Nieuwpoort. Organisatie: JOETZ vzw – T 056 27 47 
00 - joetz.west@joetz.be - www.joetz.be. 

MAANDAG 13 TOT VRIJDAG 17 APRIL 2015
Kamp: circus-sportkamp
Elke dag van 9 u. – 16 u. Locatie: sportzaal en Chiro-
lokaal. Prijs: 
Nieuwpoortenaars:€75;niet-Nieuwpoortenaars: 
€85. Inschrijvingen en info: stedelijke sportdienst, 
Dudenhofenlaan 2B - T 058 23 75 40.

DINSDAG 14 APRIL 2015
Paaskransje bakken
Op authentieke wijze leren we alles over brood bak-
ken, zoals ruiken, voelen, proeven, mengen, kneden, 
opbollen en zelfs bakken in een houtoven. Om in 
het thema van de paasvakantie te blijven gaan we 
een paaskransje bakken. Vooraf inschrijven in de 
kinderboerderij want de plaatsen zijn beperkt. Voor 
kinderen van 4 tot 12 jaar. Prijs: €1,50. Aanvang om 
13.30 u. Organisatie en locatie: Kinderboerderij De 
Lenspolder, Elf Juliwijk 6A, Nieuwpoort – kinder-
boerderij@nieuwpoort.be. 

WOENSDAG 15 APRIL 
Bezoek met gids aan het Vlaams Natuurreservaat 
“De IJzermonding”
Aanvang om 10 u. Gratis, Nederlands- en Fransta-
lige gidsbeurt. Locatie: Parking Halvemaanstraat. 
Organisatie: Kinderboerderij Nieuwpoort - kinder-
boerderij@nieuwpoort.be – T 058 23 69 86.

Met de boer op pad
De boer neemt de kinderen mee achter de schermen 
van de boerderij. We brengen een bezoekje aan de 
schapen, geiten, paarden, konijnen, ezels, varkens, 
enz. Dit doen we met leuke verhalen, doe-elemen-
ten en proevertjes.  Schrijf u tijdig in op de kinder-
boerderij want de plaatsen zijn beperkt. Voor kinde-
ren tussen de 3 en de 8 jaar. Aanvang om 10.30u.

pas jeugd-cultuur-sport. Locatie: Centrum Ysara, 
Dienstweg Havengeul 14,Nieuwpoort. www.cultuur-
nieuwpoort.be 

TOT 18 APRIL 2015
Expo ‘Combat’ Koen Vanmechelen 
ComingWorldRememberMe
Dinsdag tot zaterdag: 13.30 u. – 18.30 u. Gratis toe-
gang expo. Prijs voor het maken van een beeldje: 
€ 5. Locatie: Bommenvrij, Schoolstraat 48, Nieuw-
poort.

ZONDAG 19 APRIL 2015
Aperitiefconcert
Aperitiefconcert met dansgelegenheid in de tea-
room van het vakantiecentrum ‘Floreal’. Aanvang 
om 11 u. Organisatie: Floreal, Albert I-laan 74, 
Nieuwpoort – T 058 22 46 00 – www.florealgroup.be. 

Plantgoedmarkt op de kinderboerderij
Gratis toegang. Aanvang om 10 u. en  einde om 17 
u. Locatie: Kinderboerderij De Lenspolder, Elf Ju-
liwijk 6A, Nieuwpoort. Organisatie: Kinderboerderij 
Nieuwpoort  - kinderboerderij@nieuwpoort.be – T 
058 23 69 86. 

WOENSDAG 22 APRIL 2015 
Initiatie skaten
De sessie start om 13.30 u. en eindigt om 16.30 u. 
aan het skatepark, Dudenhofenlaan 2b.  
Kostprijs: €  10, voordeelpas jeugd – cultuur – sport 
geldig. Info: jeugddienst Nieuwpoort, Dudenhofen-
laan 2b, 8620 Nieuwpoort, jeugd@nieuwpoort.be, T 
058 23 91 26. 

Kijk! Ik fiets!
Vier- tot zevenjarigen die al vlot met steunwieltjes 
kunnen rijden, kunnen op deze sessie op een halve 
dag leren fietsen op twee wielen. Aanvang om 13.30 
u. Locatie: vismijn, zaal Iseland. Prijs: € 10. Organi-
satie: stedelijke sportdienst – sport@nieuwpoort.be 
- T 058 23 75 40

ZATERDAG 25 APRIL 2015
Daguitstap Frans-Vlaanderen
Busreis met bezoek aan Gravelines en Bergues. Or-
ganisatie: dienst toerisme – T 058 22 44 44 – info@
nieuwpoort.be – www.nieuwpoort.be 

VANAF ZATERDAG 25 APRIL 2015
Lentelessen tennis
KTC Issera organiseert tennislessen op zaterdag-
ochtend van 10 u.-11 u. voor kleuters van 3 tot 5 jaar 
en op woensdagnamiddag of zaterdagochtend voor 
jongeren van 6 tot 16 jaar.  Het lenteseizoen start op 
woensdag  22 april/zaterdag 25 april  a.s. en loopt 
8 weken, 1 u. les per week. Prijs: € 65 per persoon 
voor 8 lesuren, € 30 voor kleuters. Organisatie 
en info: KTC Issera, Astridpark 6, Nieuwpoort - 
jeugdbestuur@issera.be -www.issera.be.

Kostprijs: € 1,50 per deelnemer. Bij nat weer zijn 
laarzen aan te raden. Organisatie en locatie: Kinder-
boerderij De Lenspolder, Elf Juliwijk 6A, Nieuwpoort 
- kinderboerderij@nieuwpoort.be – T 058 23 69 86.

Kinderfilmnamiddag: Johan en de Verenkoning
Johan woont met zijn papa op een groot schip, ver 
weg van de bewoonde wereld. Op een dag is Johan 
alleen aan boord en vangt een verward bericht op 
over de Verenkoning. Voor Johan is dat het begin van 
een machtig mooi avontuur. Aanvang om 14 u. Lo-
catie: Centrum Ysara. Prijs: € 3; € 1,5 met voordeel-
pas. Organisatie: Cultuur Nieuwpoort – cultuur@
nieuwpoort.be -  www.cultuurnieuwpoort.be – T 058 
79 50 00.
 
DONDERDAG 16 APRIL 2015
Duinenwandeling: op zoek naar langoren in de 
duinen.
Deze duinenwandeling is ideaal voor gezinnen die 
graag spelenderwijs bijleren. Een ervaren natuur-
gids neemt je mee in het mooiste duingebied van 
Nieuwpoort “De Simli -duinen”. Fauna en flora 
komen ruim aanbod, plantjes, kriebeldiertjes, lang-
oren en nog veel meer... Gratis. Aanvang om 10 u. De 
duinen zijn niet toegankelijk voor buggy’s of rolstoe-
len. Stevige stapschoenen zijn aan te raden. Locatie: 
Sint-Bernarduskerk, Albert I-laan, Nieuwpoort-
Bad. Organisatie: Kinderboerderij de Lenspolder, 
kinderboerderij@nieuwpoort.be. 

Paaskransje bakken
Op authentieke wijze leren we alles over brood bak-
ken, zoals ruiken, voelen, proeven, mengen, kneden, 
opbollen en zelfs bakken in een houtoven. Om in 
het thema van de paasvakantie te blijven gaan we 
een paaskransje bakken. Vooraf inschrijven in de 
kinderboerderij want de plaatsen zijn beperkt. Voor 
kinderen van 4 tot 12 jaar. Prijs: € 1,50. Aanvang om 
13.30 u. Organisatie en locatie: Kinderboerderij De 
Lenspolder, Elf Juliwijk 6A, Nieuwpoort – kinder-
boerderij@nieuwpoort.be. 

VRIJDAG 17 APRIL 2015 
Johnny Clarysse en The Johnny’s Band
Hun vrolijke noten en zang zullen tentzeilen en oren 
weer doen flapperen en de danslustige beentjes op-
nieuw doen tintelen. Polonaise of plakker: kies een 
partner uit en laat haar of hem alle hoeken van de 
tent zien want ‘den Johnny and his band are in the 
house’! Aanvang om 21 u. Locatie: Kompas Cam-
ping Nieuwpoort, Brugsesteenweg 49. Contact: 
www.kompascamping.be. 

ZATERDAG 18 APRIL 2015
De Spelerij – Lars!
Helena, Ronald en Adriaan: drie zestigplussers, 
misschien niet meer piepjong, maar zeker nog niet 
uitgeblust. Integendeel: ze hebben dezelfde verlan-
gens, hunkeringen en dromen als in hun jonge ja-
ren. Vanbuiten lijkt het of ze door het leven gehard 
zijn, maar vanbinnen zijn ze van een ontroerende 
zachtheid. Aanvang om 20 u. 
Tickets: VVK €12,00 - ADD €14,50 | -26 jaar & 
60-plus: €2 korting |50 % korting met voordeel-
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In ‘t Jaer des Heeren 1284...
Graef Van Vlaenderen, Gwijde van Dampierre, ... bouwt twee Vierboete Torren 
langs ‘d Havene van Niepoort, om de Schepen bij nachte uyt ende in vaerende 
te lichten’...
Naar Mathias Reynoudts’  ‘Kroniek van Niepoort’ omstreeks 1680

‘De Niepoorsjche Groote Vieërboete’

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

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

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

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

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

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

Carl Debruyne
Dec 2006

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

Carl Debruyne
Marktplein 13, 8620 Nieuwpoort
sandhove@hotmail.com
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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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KOELTECHNIEK   AIRCO

SERVICE:
24/24      7/7

Melkerijstraat 2D

8600 Diksmuide (Leke)

Tel: 051/50.55.86

GSM: 0471/59.75.86

info@jtk-koeltechniek.be 

www.jtk-koeltechniek.be

JASPER TIMMERMAN KOELTECHNIEK

Koel & Diepvriescellen

Isotherme Constructies

Winkelinrichting (Koelmeubels)

Flessenkoelers & Tapinstallaties

Wijnkoeling

UW (T)HUIS 
IN NIEUWPOORT 

KOPEN OF VERKOPEN?

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

www.olivierplatteau.be
info@olivierplatteau.be

Ramskapellestraat 36 - 8620 Nieuwpoort
T +32 476 35 83 97 - info@hansternier.be

www.hansternier.be

Grondwerken
Tuinaanleg

Plaatsen van omheining en schanskorven
Laswerk

Onderaanneming

NIEUW
Feestzaal & paardenboxen te huur


