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COLOFON

VOORWOORD

Waarde lezers,

Wat vliegt de tijd, een cliché waar ik jullie ongetwijfeld niet aan hoef 
te herinneren. 2015 ligt achter ons en we kunnen alweer terugblikken 
op een bijzonder geslaagd jaar voor Nieuwpoort. 

Zo was 2015 onder meer het jaar waarin onze prachtige markt het decor werd van ‘De 
Heksenfeesten’, die voor de zesde keer werden georganiseerd. Jeanne Panne en Nieuw-
poort zijn als geen ander verbonden en dat zorgde andermaal voor een historische evoca-
tie met heel wat figuranten.

In 2015 werden ook een reeks aangekondigde infrastructuurwerken aangevat  die mooi 
opschieten en dankzij een goede spreiding en fasering zo min mogelijk overlast veroorza-
ken voor onze bewoners. Denk maar aan de vernieuwing van de Onze-Lieve-Vrouwestraat, 
de Valkestraat en de Lefebvrestraat tussen de Albert-I-Laan en Elisalaan of de aanvang 
van de bouw van ondergrondse parkings tussen Ysara/Lombardsijdestraat en tussen Ysa-
ra/Havengeul.  Bovendien werd op 11 september 2015 onze vernieuwde Zeedijk ter hoogte 
van het Sint-Bernardusplein met zeer veel trots plechtig geopend. 

Maar genoeg teruggeblikt, in 2016 zullen we de lijn doortrekken en op hetzelfde elan ver-
der gaan zodat Nieuwpoort haar naam van aantrekkelijke kuststad alle eer blijft aandoen. 

Zo wordt 2016 het jaar waarin zowel Nieuwpoort-Stad als Nieuwpoort-Bad stevig onder 
handen zal worden genomen. Met de vernieuwing van de Willem De Roolaan tussen de 
Onze-Lieve-Vrouwestraat en Astridlaan, het vernieuwen van de Marktstraat en de Oosten-
destraat en het aanleggen van een verkaveling ter hoogte van het Kattesas en de 11-juli-
wijk, zal Nieuwpoort-Stad een mooie metamorfose ondergaan. 

Wat Nieuwpoort-Bad betreft, zal de volledige Franslaan onder handen worden genomen. 
Waarbij in een eerste fase het vak Albert-I-laan/IJzerstraat wordt aangepakt. Daarnaast 
zal er na de afwerking van de bouw van ondergrondse parkings ook een plein aangelegd 
worden tussen Ysara en de Lombardsijdestraat. Tot slot wordt ook de Meeuwenlaan tussen 
Zeedijk en Albert I-laan vernieuwd.

Zoals het een ambitieuze kuststad als Nieuwpoort betaamt, staat er behoorlijk wat op de 
agenda. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat wij als stadsbestuur ook deze opdracht 
met succes zullen vervullen.

Namens het stadsbestuur wens ik iedereen een voorspoedig 2016 toe met een goede ge-
zondheid, een flinke portie vreugde en geluk! 

Burgemeester, ir. Roland Crabbe
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Recycle! weet alles van afval. Waar blijf ik met 
mijn oude batterijen? Waar staat de dichtstbij-
zijnde glasbol? Wanneer zet ik het oud papier 
buiten? De antwoorden zitten in je broekzak, 
dankzij Recycle!

DOWNLOAD 
RECYCLE!

herinnering voor 
afvalophaling

handige 
afvalkalender

inzamelpunten 
in je buurt

In samenwerking met Bebat en Recupel 
Ga naar www.ivvo.be voor meer info.

MILIEU

Zone C: Nieuwe wijken
-  Ophaling huisvuil: tweewekelijks 
 op dinsdag.
- Ophaling PMD: 4 en 18 januari 2016
 en 1, 15 en 29 februari 2016
- Ophaling papier en karton: 25 januari
 2016 en 22 februari 2016
- Ophaling GFT: 11 en 25 januari 2016 
 en 8 en 22 februari 2016

Zone D: stadskern
-  Ophaling huisvuil: wekelijks op
 donderdag.
-  Ophaling PMD: 4 en 18 januari 2016
 en 1, 15 en 29 februari 2016
- Ophaling papier en karton: 26 januari
 2016 en 23 februari 2016
- Ophaling GFT: 11 en 25 januari 2016 
 en 8 en 22 februari 2016

Zone E: buitenrand stad, Sint-Joris
en Ramskapelle
-  Ophaling huisvuil: tweewekelijks
 op vrijdag
-  Ophaling PMD: 4 en 18 januari 2016
 en 1, 15 en 29 februari 2016
- Ophaling papier en karton: 26 januari
 2016 en 23 februari 2016
- Ophaling GFT: 11 en 25 januari 2016
 en 8 en 22 februari 2016

Zone A: Nieuwpoort-Bad
-  Ophaling huisvuil: buiten vakantieperiodes   
 twee keer per week op maandag en vrijdag. 
 Tijdens vakanties dagelijks, ook op zondag. 
- Ophaling PMD: 4 en 18 januari 2016
 en 1, 15 en 29 februari 2016
- Ophaling papier en karton: 25 januari 2016 
 en 22 februari 2016
- Ophaling GFT: 11 en 25 januari 2016
 en 8 en 22 februari 2016

Zone B: Simli
- Ophaling huisvuil: tweewekelijks op dinsdag. 
- Ophaling PMD: 4 en 18 januari 2016
 en 1, 15 en 29 februari 2016
- Ophaling papier en karton: 25 januari 2016 
 en 22 februari 2016
- Ophaling GFT: 11 en 25 januari 2016
 8 en 22 februari 2016

Ophaling huisvuil januari - februari 2016

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

Feestdagen: openingsuren 
containerpark

Het containerpark is gesloten op vrijdag 1 en zater-
dag 2 januari 2016. Er is huisvuilophaling voorzien 
in zone A op donderdag 31 december 2015 en op 
vrijdag 1 januari 2016. De huisvuilophaling in zone E 
wordt verplaatst van vrijdag 1 januari 2016 naar don-
derdag 31 december 2015. Hou hier rekening mee!

TIP

Smartphone op zak? 
Download dan de gratis app Recycle! 
Waar staat de dichtstbijzijnde 
glasbol? Wanneer zet ik het oud 
papier buiten? Waar blijf ik met 
oude batterijen? 
Recycle weet alles van afval.

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

Meeuwen voederen 
is bij wet verboden

Je riskeert een administratieve 
sanctie tot € 250. 
Het voederen van meeuwen
kan leiden tot agressief gedrag 
en is niet hygiënisch. 
Meeuwen vinden meer dan 
voldoende voedsel in de natuur.



VEILIGHEID & PREVENTIE

Hoe herken ik een valse nutsmedewerker die aan mijn 
voordeur staat? Hoe kan ik voorkomen dat ik slachtoffer 
word? Wat kan ik het best doen als ik toch in de val ben 
gelokt? 
Wil je een antwoord op deze vragen, volg dan onderstaan-
de tips en nuttige weetjes van de PZ Westkust. 

Een voorbeeld…
Aan uw deur staat een man die zogezegd de meterstand 
komt nakijken. Je laat hem nietsvermoedend binnen en 
wijst hem de weg naar de tellers. Terwijl doe je verder met 
de huishoudelijke klusjes en laat je de man alleen. Wan-
neer hij weg is, ontdek je dat je portefeuille die in de hal lag, 
verdwenen is. 

Nuttige weetjes…
• De meeste slachtoffers van valse nutsmedewerkers zijn

ouder dan 70 jaar. Zij zijn goedgeloviger, minder mobiel, 
regelen hun financiële zaken dikwijls aan de deur en 
hebben in veel gevallen grote sommen geld in huis. 

• Voor gas en elektriciteit komt Eandis (distributienet-
beheerder Gaselwest) 1 keer per jaar langs in de zone 
Westkust. Het bedrijf dat je meterstand komt opnemen, 
geeft deze gegevens door aan je energieleverancier die 
je zelf kan kiezen (vb. Essent, Luminus, …). 

• In de zone Westkust is IWVA de leverancier van je water. 
 Zij komen 1 keer per jaar langs om je meterstand op te
 nemen. 
• Je kan de leverancier voor internet en telefoon zelf 
 kiezen. Ze komen zelden of nooit aan de deur, enkel als  
 u hen zelf ter plaatse vraagt (bv. voor installatie).
• De opname van een meterstand gebeurt altijd tijdens de  
 werkweek en tijdens de kantooruren. 
• Een medewerker van een nutsmaatschappij vraagt nooit  
 om contant geld. De facturatie van je verbruik is de
 verantwoordelijkheid van je leverancier.
• Nutsmedewerkers hebben een officiële dienstkaart bij  
 zich.

Preventietips…
• Identificeer steeds je bezoekers. Vraag altijd naar de 
 officiële dienstkaart van de bezoeker en de reden van
 hun bezoek.
• Laat in geval van twijfel de persoon niet binnen en bel de
 PZ Westkust. 
• Doe alsof je in huis iemand roept om de dader te doen
 geloven dat je niet alleen thuis bent.
• Vermeld niet op de deurbel dat je alleen woont (bijvoor-
 beeld “weduwe X”). Vermeld enkel je familienaam.
• Plaats een ketting op de deur. Dit biedt je de mogelijk-
 heid op een relatief veilige wijze met een persoon die  
 voor de deur staat te praten.
• Blijf steeds bij de nutsmedewerker als je hem toch 
 binnen laat.

Wat nu gedaan? Waar kan u terecht na een diefstal met list?
• Doe onmiddellijk aangifte van de diefstal via het nummer van de
 PZ Westkust T 058 53 30 00.
• Raak niks aan tot de politie Westkust ter plaatse is. Grote kans dat  
 de dieven sporen hebben achtergelaten. 
• Je kan altijd beroep doen op de dienst slachtofferbejegening
 van de PZ Westkust.

Buurtinformatienetwerk
Nieuwpoort

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samen-
werkingsverband tussen burgers en de lokale politie binnen een 
bepaalde buurt. De actoren van het project zijn de burgers (mee-
werken), een coördinator (leiding geven) en de lokale politie (over-
leggen).

Het doel is om: 
 1. het algemene veiligheidsgevoel te verhogen.
 2. de sociale controle te bevorderen
 3. het belang preventie verspreiden 

Een BIN stimuleert daarom burgers om abnormale feiten, gedra-
gingen, personen, … onmiddellijk te melden aan de politie, die de 
taak heeft om hierop te reageren. De lokale politie is het permanent 
aanspreek- en meldingspunt.
De politie zal relevante info op een gestructureerde wijze doorge-
ven aan de burgers. Dit zijn berichten die vragen om voorkomend 
gedrag, waakzaamheid en opmerkzaamheid. Op die manier kunnen 
zij bijdragen tot een veiligere buurt.

Werking met SMS en e-mail
De politiediensten zijn in staat om met een simpele druk op de 
knop van de PC aan alle buurtinformatienetwerken die onder hun 
bevoegdheid liggen een BIN SMS bericht te versturen. Daarnaast 
kan men niet zo dringende of aanvullende informatie uitgebreid 
per e-mail nasturen indien gewenst. Het verzenden van e-mails is 
kosteloos.
Bij een langdurige afwezigheid in het buitenland, kan een onderbre-
king van de sms-dienst gevraagd worden.
Voor het versturen van die berichtgeving betaal je via de coördina-
tor van het BIN aan de provider een abonnementsgeld van € 12 
per jaar en dit voor maximum 25 berichten. De laatste jaren is dit 
ruimschoots overschreden. Het abonnementsgeld wordt jaarlijks 
gevraagd aan de leden op 1 januari.

Wie interesse heeft om lid te worden van het BIN-netwerk kan 
terecht bij BIN-coördinator André Deleu via M 0498 92 92 15 
of delbey@skynet.be of kan zich rechtstreeks inschrijven op de 
website www.nieuwpoort.be – inwoner – wonen – leven en welzijn – 
buurtinformatienetwerk.

    bij politiecommissaris Christa Debruyne via T 058 53 30 00.

Diefstal met list, voorkomen is beter dan genezen! 



SOCIALE ZAKEN  

Maak ook in 2016 
gebruik van de Voordeelpas!

Heb je kinderen of ben je zelf tussen 2,5 en 25 jaar oud? Hou 
dan je brievenbus goed in de gaten! De nieuwe Voordeelpas 
Jeugd – Cultuur – Sport 2016 wordt binnenkort via de post 
verdeeld. Lees ook zeker de brief die er bij zit, want het 
reglement werd aangepast.  
Denk je (opnieuw) recht te hebben op de speciale kortings-
code? Kom dan eens langs in het Sociaal Huis, met de 
nodige bewijzen. 

Vragen? T 058 22 38 75 – sociaalhuis@nieuwpoort.be

Vlaamse Week tegen Pesten 2016

Van 29 januari tot 5 februari 2016 kiest heel Vlaan-
deren opnieuw Kleur tegen Pesten. Kinderen, 
leerkrachten, scholen en jeugdbewegingen roe-
pen samen pesten een halt toe met activiteiten en 
acties. In die week gaat extra aandacht naar allerlei 
waardevolle initiatieven om pesten en cyberpesten te 
helpen bestrijden en te voorkomen.

Voor wie met dit probleem geconfronteerd wordt: neem eens 
een kijkje op de website van het ‘Vlaams netwerk kies kleur te-
gen pesten’. Je vindt er tips voor kinderen, jongeren, leerkrach-
ten, enz. Op de activiteitenkalender staan vaak ook interessante 
lezingen rond dit thema vermeld.

Zo kan je op 17 maart 2016 om 20 u. in Oostende terecht 
voor de lezing ‘Pesten stoppen doe je samen!’, gebracht door 

pestexpert Gie Deboutte. Hij verduidelijkt het waarom van 
(cyber)pestgedrag en gaat van daaruit op zoek naar de beste 
manieren om het te doen stoppen. Deze lezing is betalend en 
inschrijving vooraf is noodzakelijk. 

   www.kieskleurtegenpesten.be – activiteiten 
of via T 059 55 26 15.

Sociaal Huis - Astridlaan 103
Openingsuren:
Maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 11.45 u.
Maandagnamiddag van 13.30 u. tot 17 u.

Vrijwilligers gezocht 
voor het Zilverpunt!

Iedereen wil graag zo lang mogelijk thuis 
blijven wonen. Bovendien hebben we al-
lemaal behoefte aan menselijke warmte 
en sociale contacten. Met het project ‘Zil-
verpunt’ wil het Sociaal Huis vrijwilligers inzetten om tegemoet te 
komen aan enkele noden en behoeften van 85-plussers: bezoekjes 
aan huis, regelmatige telefonische contacten, uitstapjes, occasio-
nele hulp in nood, begeleiding bij sociale evenementen, dringende 
boodschappen, enz. Daarnaast willen we deze mensen goed infor-
meren over het bestaande aanbod aan thuiszorgdiensten in de regio 
en mogelijke vrijetijdsbestedingen.

Voor wie is het Zilverpunt bedoeld? Elke alleenstaande, nog thuis-
wonende inwoner van Nieuwpoort en deelgemeenten, die 85 jaar of 
ouder is, kan hier een beroep op doen.

Ben jij een warme persoon met een hart voor andere mensen?
Beschik je over wat vrije tijd?
Ben je op zoek naar een nuttige vrijetijdsbesteding?
Wil je graag een handje helpen?
Spreekt het project Zilverpunt je aan?
Heb je interesse voor vrijwilligerswerk of wenst u meer informatie?
Neem dan zeker contact op het Sociaal Huis!

Contact: T 058 22 38 11 - zilverpunt@nieuwpoort.be

HUIS VAN HET KIND



Blijf jij als 60-plusser fit in je hoofd?

In het najaar van 2015 werd voor het eerst een 
reeks ‘Zilverwijzer’ georganiseerd. Deze kende 
een groot succes. Daarom werd besloten om dit 
voorjaar met een nieuwe reeks te starten.

Zilverwijzer is een methodiek die 60-plussers de kans geeft om 
samen met leeftijdsgenoten de uitdagingen van het ouder wor-
den aan te gaan. Dat gebeurt tijdens groepssessies (maximum 
12 personen) van telkens twee uur. De deelnemers kunnen 
anderen inspireren door eigen ervaringen te delen en kunnen 
zelf nuttige tips oppikken. En dat alles onder de deskundige 
begeleiding van een getrainde lesgever (zelf ook 60-plusser).
Tijdens de sessies wordt uitgegaan van de kracht van de 

groep. Na de basissessie ‘Oud is niet out’ bepalen de deelnemers 
daarom samen welke twee thema’s zij nog willen behandelen. Na 
elke sessie kunnen de deelnemers bovendien zelf nog verder aan 
de slag via de inspiratielijst die wordt meegegeven, met daarin 
ideeën om je geestelijke gezondheid te verzorgen.

Meer weten over de werking en doelstellingen van Zilverwijzer? 
Neem een kijkje op www.fitinjehoofd.be/zilverwijzer

De nieuwe reeks staat gepland voor april 2016 en zal doorgaan in 
Centrum Ysara. Hou de volgende editie van Nieuwpoort Uw Stad in 
de gaten voor meer info!
Wie nu al vragen heeft rond dit aanbod, kan contact opnemen met 
het Sociaal Huis: T 058 23 38 75 (Ilse Cranskens) – sociaalhuis@
nieuwpoort.be

GEZOND

VARIA

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 bellen op het centraal 
nummer 0903 399 69 
(betalend nummer: € 1,50 per minuut).

Wachtdienst kleine huisdieren
Westkust: De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Lombardsijde
1 januari  2016: Dierenarts Guy Colson  058 52 06 10
3 januari 2016: Dierenarts Etienne Debeerst  058 41 25 80
10 januari 2016: Dierenarts Alexandre Salomez  058 41 08 14
17 januari 2016: Dierenarts Elise Buyse  0474 36 41 51
24 januari 2016: Dierenarts Karel Crabbé  058 51 59 14
31 januari 2016: Dierenarts Anoa  058 62 67 37
7 februari 2016: Dierenarts Stephanie Maere  0488 25 02 50
14 februari 2016: Dierenarts Suze Bogaerts  058 24 02 30

MEDISCHE WACHTDIENSTEN

VARIA

Letterkappen, een nieuwe hobby?
Zoek je een nieuwe uitdagende hobby waarbij je creatief kan zijn? Dan is letterkappen mis-
schien iets voor jou. Letterkappen is een oude ambacht waarbij je met hamer en beitel een 
steen bewerkt. De stenen kunnen keien zijn, maar ook marmer, Franse witsteen enz. Het is 
vooral zoeken naar een steen die iets vertelt of geschikt is voor je gekozen tekst of woord. De 
inspiratie voor het kappen wordt gehaald uit lettertekens, woorden, zinnen en verhalen. Er zijn 
veel stijlen mogelijk: sierlijke kalligrafie, klassieke scheefletters, strakke schreefloze letters.
De letterkappers starten met een nieuwe groep creatievelingen in Nieuwpoort en 
komen maandelijks op de laatste zaterdag samen in het Kaartershuisje, Leopold 
II-Park. Er zijn geen lessen tijdens de maanden juli en augustus. 
Een ervaren lesgever, Chantal Noppe, zorgt voor begeleiding tijdens de lessen. 

Kostprijs per les: € 10. Info en inschrijvingen: Sonja Lapeire, Dudenhofenlaan 200/21,
sonjalapeire@telenet.be.



VRIJE TIJD

Opening zelfuitleenbalie

In 1997 werd de bibliotheek in de Kokstraat officieel geopend. 
Onnodig te zeggen dat er sindsdien heel wat veranderd 
is. Bijna 20 jaar geleden werd er nog zonder de hulp van 
de computer uitgeleend! Bij de ontlening werd de fiche uit 
het boekhoekje gehaald en afgestempeld. De boekkaarten 
werden in het lenersmapje bijgehouden. Deze mapjes werden 
manueel geklasseerd.

In 2002 gebeurde de overstap naar de geautomatiseerde 
uitleen. Dat is het systeem zoals we het tot voor kort kenden, 
waarbij de barcodes gescand werden aan de balie.

De zelfuitleenbalie trekt de automatisering verder door. 
De leners zullen nu zélf hun uitleningen en verlengingen 
registreren in een gebruiksvriendelijk systeem. Boeken en 
dvd’s binnenbrengen doe je via de intelligente kast. Door de 
werken op de planken te plaatsen, worden ze automatisch 
gescand. Betalingen kan je doen aan de betaalautomaat. Het 
systeem voorziet wisselgeld. Nieuw is dat je ook via Bancon-
tact kan betalen in de bibliotheek.

Met deze investering wordt de dienstverlening verbeterd. 
Het bibliotheekteam zal na de startfase meer tijd krijgen 
voor het begeleiden van de lezers bij hun zoekvragen en het 
organiseren van activiteiten. Wij vinden klantvriendelijkheid 
heel belangrijk en dit zal niet veranderen door de komst van 
de zelfuitleenbalie.

Wie? Wat? Waar?

Paul Bourgois bezorgde ons deze foto van de zeewijding in 1962. 
Graag hadden we namen geplakt op deze jonge gezichtjes. Weet 
je meer te vertellen? Laat het ons dan weten op chantal.bekaert@
nieuwpoort.be of kom langs in de bibliotheek. Deze foto is er op 
groter formaat te bezichtigen.

BIBLIOTHEEK

Nieuwpoortse gewrochten

Februari is de liefdesmaand bij uitstek. Van 5 februari t.e.m. 
2 maart dompelen we je onder in een roze wolk van gedich-
ten, liefdesbrieven en huwelijksfoto’s. Tijdens deze tentoon-
stelling worden oude en meer recente foto’s van Nieuwpoort-
se koppels getoond. Eens kijken of je de tortelduifjes herkent.

Kom en geniet 
van de roman-
tiek. Deze 
tentoonstel-
ling is gratis 
te bezichtigen 
tijdens de ope-
ningsuren.

Op 21 november 2015 stapte de bibliotheek over op een zelf-
uitleenbalie. Onder grote belangstelling werd de zelfuitleen-
balie in gebruik genomen.



VRIJE TIJD

Week van de Amateurkunsten 2016
OPROEP

Van zaterdag 30 april t/m woensdag 11 mei 2016 zetten we 
overal in Vlaanderen opnieuw extra spots op amateurkunsten. 
Het thema van 2016 is ‘MATCH’. 
MATCH verwijst naar samenwerking dus roepen we op om de 
handen in elkaar te slaan: vind je match, spreek anderen aan, 
bundel de krachten, de inspiratie en jullie netwerk zodat kun-
stenaars, buren, generaties... elkaar vinden. 
MATCH staat ook voor het beste in mensen naar boven bren-
gen en grenzen verleggen, want ook kunst kan een competitief 
kantje hebben. Wie de uitdaging aangaat, tilt zijn eigen kunnen 
op een hoger niveau. Een MATCH die je alleen maar winnen kan!
Maar MATCH betekent ook deelnemen voor de sport, uit passie 
en liefde voor de kunst. Voor ontspanning en vriendschappen. Jij 
en je kunst kunnen ook een ‘perfecte match’ zijn! 

Tentoonstelling
In de Nieuwpoortse Stadshalle organiseren we ook tijdens 
deze 21ste editie opnieuw een indrukwekkende tentoonstelling. 
Inschrijven hiervoor kan vanaf 1 februari 2016.

Laat je stem ‘matchen’!
Voor onze WAK-show op 30 april 2016 in Centrum Ysara zijn wij 
op zoek naar enthousiaste zangers en zangeressen die samen 
met anderen durven zingen in een hedendaags pop-upkoor. 

Donderdag Filmdag – Cinema City
Elke 1ste donderdag wordt de City nostalgisch omgedoopt
 tot ‘Cinema City’. Elke derde donderdag van de maand is 
‘Donderdag Filmdag’ in Centrum Ysara.
Weet jij welke films er in januari en februari boven water 
zullen komen? Je ontdekt ze achteraan deze uitgave in de 
rubriek “Uit in Nieuwpoort”.

• Tickets: € 4,00
 € 2,00 met voordeelpas jeugd- cultuur - sport
 € 2,50 met filmpas (€ 25 voor 10 entrees). 

TIP: Wist je dat je nu ook je tickets online kunt bestellen op 
www.cultuurnieuwpoort.be?

Vormingen voor verenigingen
VormingPlus, Vrijwilligerspunt Diksmuide en het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Achthoek organiseren dit voorjaar nog een 
reeks vormingsactiviteiten voor (bestuurs)vrijwilligers. De reeks is 
verspreid over het noorden van de Westhoek, maar is voor iedereen 
toegankelijk. 

Woensdag 24 februari, 2 maart en 23 maart 2016 
Wervelend online promo voeren

In deze cursus leer je hoe je activiteiten online bekendmaakt. Je 
krijgt inzicht in de basisprincipes van een goede promotiestrategie 
en we bieden handvatten voor de opmaak van een communicatie-
plan. Je krijgt praktische tips over de inzet van promotiemiddelen 
en de opmaak van aantrekkelijke publicaties. Door de concrete op-
drachten en de interactie met elkaar, ontdek je de geschikte aanpak 
om succesvol (online) promotie te voeren.

• Locatie: Willem Ellschotzaal,
 Casinoplein 10 8670 Koksijde
• Kostprijs: € 18 / € 9 voor inwoners  
 Nieuwpoort en Achthoek-gemeenten
• Inschrijven kan op www.vormingplusow.be of via T 058 31 14 94

Samen met de koor-
verantwoordelijke en 
dirigente Els Debevere 
wordt een repertoire 
uitgewerkt die matcht 
aan zowel zangers als 
muzikanten. Muzikale 
begeleiding gebeurt 
door een bronzen piano 
en/of andere gemo-
tiveerde muzikanten. 
Samenkomsten en repetities zijn gepland in februari en maart. 

Heb je interesse om mee te doen?
Neem dan voor 1 februari 2016 contact op met de dienst cultuur. 

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

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

CULTUUR
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Nieuwjaarsconcert 2016

Elk jaar in januari verwent het stadsbestuur 
alle muziekliefhebbers met een feestelijk 
nieuwjaarsconcert in Centrum Ysara. In 
2016 zijn we al aan de 7de editie toe waarbij 
muziek en spektakel nog steeds de vaste 
ingrediënten zijn. De Koninklijke Katholieke 
Fanfare en de Nieuwpoort Concert Band 
brengen op zaterdag 2 januari om 20 u. en 
op zondag 3 januari om 10.30 u. elk een pro-
gramma dat perfect in de Nieuwjaarssfeer 
past. Laat je meevoeren met de prachtige 
muzikale uitvoeringen en zet het nieuwe jaar 
alvast sfeervol in. 

• Tickets: € 2,00
 VVK: Infobalie Stadhuis, infokantoor 
 Hendrikaplein, 
 City Valkestraat - 
 www.cultuurnieuwpoort.be.
 Ook verkrijgbaar bij de muzikanten
 van KKFN en NCB.

Betoverende circusvoorstelling 
voor jong en oud

D’irque & Fien
Carrousel des moutons
In Carrousel des moutons zie 
je haarscherp met je twee 
ogen dicht. Wat absoluut niet 
kan, gebeurt hier tóch: een 
grote vleugelpiano begint een 
compleet eigen leven te leiden 
als Fien haar bespeelt. 
Virtuoze jonglerie, gewaagde 
acrobatie, de poëzie van 
muziek en een flinke dosis humor: dat is het waarmerk van D’irque 
en Fien. Hun voorstellingen worden overal ter wereld enthousiast 
onthaald. Carrousel des moutons heeft de simpele directheid van 
straattheater, de tedere intimiteit van een muziekdoos en de pure 
power van circus in zijn zuivere essentie.
Een wondermooie circusvoorstelling zonder woorden die je sprake-
loos maakt. 
Voor alle grote mensen vanaf 6 jaar!

Zaterdag 27 februari 2016 – 20 u.
• Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14
• Tickets: VVK € 10,00 – ADD € 12,50
 Korting: 50% korting met jeugdvoordeelpas
 en €2 korting voor -26j en 60+ 
 VVK: Infobalie Stadhuis, infokantoor Hendrikaplein,
 City Valkestraat - www.cultuurnieuwpoort.be.

Uitreiking poëziewedstrijd
 
De oproep tot het insturen van gedichten rond het thema “herinneren” heeft z’n vruchten afgeworpen. Uit alle inzendin-
gen werden de vijf beste, grappigste, tofste, ontroerendste gedichten per categorie anoniem geselecteerd en genomi-
neerd door de werkgroep poëzie van de Nieuwpoortse 
cultuurraad. Deze gedichten worden op de avond van 
de proclamatie door geoefende stemmen voorgelezen 
en gejureerd door een professionele jury. Als muzikaal 
intermezzo kunnen we rekenen op niemand minder 
dan rapper Brihang.
Benieuwd wie in de prijzen zal vallen? Iedereen is 
hartelijk welkom op vrijdag 29 januari 2016 om 20 u. 
in de City, Valkestraat 18! Haal je gratis ticket af bij de 
dienst cultuur, Valkestraat 18 of bij de dienst toeris-
me, Marktplein 7 of Hendrikaplein 11. 

Een aanrader!
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Artiest zoekt Feestneus – 
Feestneus zoekt Artiest

Ben je muzikant of performer? Heb je een 
fantastisch aanbod aan kinderanimatie of 
heb je een act die een breed publiek aan-
spreekt? Tot uiterlijk 1 maart 2016 kan je inschrijven als 
kandidaat voor ‘Artiest zoekt Feestneus’. 
‘Artiest zoekt feestneus’ geeft lokaal en regionaal artistiek 
talent speelplekken en speelkansen door hen gratis ter 
beschikking te stellen aan straat-, wijk- of buurtfeesten ge-
organiseerd door inwoners in de regio. Een jury selecteert in 
april die artiesten die ze geschikt acht voor dit soort feesten. 
Ben je geselecteerd? Dan kunnen organisatoren je boeken 
voor een optreden. ‘Artiest zoekt Feestneus’ vergoedt je 
optreden en staat open voor alle talent en genres.

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

Of organiseer je samen met enkele buren een straat-, wijk- 
of buurtfeest en ben je ervan overtuigd dat samen feesten 
het leven van iedereen in je omgeving een stuk aangenamer 
kan maken? Ook daarvoor ben je bij ‘Artiest zoekt feestneus’ 
aan het juiste adres. Bezorg ons je inschrijvingsformulier en 
maak je keuze uit ons aanbod aan artiesten.

Inschrijvingsformulieren en praktische details kan je vinden 
op www.artiestzoektfeestneus.be.

Halloween
Op 31 oktober 2015 namen 1.436 mensen deel aan de halloweentocht door de straten van Nieuwpoort. Het was een griezelige wan-
deling langs verschillende akelige locaties in het centrum. De 60 vrijwilligers zorgden voor prachtige griezeltaferelen en wie honger 
had kon genieten van een lekker soepje.

Nieuwpoortse rituelen gezocht

Voor een fototentoonstel-
ling naar aanleiding van 
Erfgoeddag (april 2016) 
zijn wij op zoek naar foto’s 
van rituelen in Nieuwpoort. 
Heb jij nog oude foto’s van 
doopsels, communies, 
begrafenissen, carna-
val, de inwijding van een 
schip, de Reuzenstoet, de 
Zeewijding, de jeugdbewe-
ging… of andere rituelen 
in Nieuwpoort? Is de foto 
minstens 20 jaar oud? En 
kun je er in het ideale geval 
nog wat over vertellen?

Neem dan contact op 
met onze medewerkers
via nieuwpoortverbeeldt@gmail.com 
of met de dienst cultuur T 058 79 50 00.

Wij scannen jouw foto in en geven hem dan terug. 
Gescande foto’s (hoge resolutie) mogen ook rechtstreeks 
gemaild worden. 
Een selectie komt ook op onze 
beeldbank:
www.nieuwpoortverbeeldt.be.

JEUGD
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Techniekacademie 2016

Zit je in het 5de of 6de leerjaar? Vind je het een uitdaging om de 
wereld te verbeteren en mensen te helpen? Zie je het wel zitten 
om in groep te experimenteren? Dan is de Techniekacademie 
van Nieuwpoort geknipt voor jou!
In een heus technieklabo ga je samen met vrienden aan de 
slag. Je probeert oplossingen te vinden voor problemen om je 
heen. Je maakt kennis met allerhande gereedschap en nieuwe 
technieken. Je zet zelf technische systemen in mekaar en je 
wordt misschien wel uitvinder. Kortom jongens en meisjes met 
goesting in STEM (science technology engineering mathema-
tics) kiezen voor de techniekacademie.

De techniekacademie bestaat uit 11 praktische workshops 
en1 bedrijfsbezoek. 

Telkens op woensdagnamiddag van 13.30 u. tot 15.30 u.
Dit gaat door in jeugdcentrum, Dudenhofenlaan 2B, 8620 
Nieuwpoort van 13 januari tot 27 april 2016. 

Het aantal plaatsen is beperkt. 
Schrijf in via www.techniekacademie-nieuwpoort.be. 
Deelnameprijs: € 70 (materiaal en verzekering inbegrepen,
met fiscaal attest). Tweede kind zelfde gezin: € 60.
  

Naschoolse kinderopvang

In de buitenschoolse kinderopvang in het jeugd-
centrum willen we de kinderen hun vrije tijd 
laten doorbrengen in een niet-schoolse en kind-
vriendelijke sfeer, dit voor kinderen van 2,5 tot 
12 jaar . De kinderen worden met de schoolbus 
van de verschillende Nieuwpoortse scholen naar 
de jeugddienst gebracht. De ouders moeten 
‘s avonds de kinderen zelf komen ophalen.

Er is elke schooldag opvang voorzien vanaf 16 
u. tot en met 18 u., alsook de woensdagmiddag 
van 11.45 u. tot 18 u. Gelieve voor de woensdag-
middag een lunchpakket en eventueel nog een 
drankje en een koekje te voorzien.

Soms staat er op woensdag een speciale activiteit gepland. 
Bijvoorbeeld: knutselen, filmvoorstelling, maskers maken, 
kleuterdansen, vertelnamiddag en nog veel meer.

Je kan de kinderen voor de buitenschoolse opvang inschrijven 
in de jeugddienst. Er wordt gevraagd om een medische fiche 
met gegevens van uw kind in te vullen. De prijs voor de opvang 
bedraagt € 0,50 per begonnen halfuur. Er wordt gewerkt met 

beurtenkaarten (€ 20) die bijgehouden worden door de begelei-
ders van de opvang. De dagen dat je wenst gebruik te maken van 
de opvang moeten NIET op voorhand worden doorgegeven.

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

Carnavalsfeest 
20 februari 2016

Haal die verkleedkostuumpjes maar uit de kast, want op 
zaterdag 20 februari 2016 richt de jeugddienst een mega 
carnavalsfeest in. Dit gaat door in de bovenzaal van de 
vismijn (zaal Iseland) van 14 u. tot 17 u. Papa Chico zorgt 
ervoor dat de kindjes zin hebben om de beentjes los te 
schudden!

Deelnameprijs: € 2/kind.

   jeugddienst, T 058 23 91 26 - jeugd@nieuwpoort.be.
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Sportpark voetbal

Zaterdag 9 januari om 14.30 u. Astra – Vet. Adinkerke
Zaterdag 16 januari om 14.30 u. Astra – Schiptje
Zondag 17 januari om 9.30 u. F.C. Ramskapelle - 
  FC De Engel
Zaterdag 23 januari om 14.30 u. Trianon – X-Beach
  Astra – Botermand
Zaterdag 30 januari om 14.30 u. Trianon – Brouwerijtje
Zaterdag 6 februari om 15 u. Schiptje – Trianon
Zondag 21 februari om 9.30 u. F.C. Ramskapelle –
  VC Bouww. Deprez

Krokusvakantie 2016
Sportkamp ‘Reis rond de wereld’
Maandag 8 februari tem vrijdag 12 februari 2016
1ste – 2de – 3de leerjaar: van 8.30  u. tot 11.30 u.
4de – 5de – 6de leerjaar: 13.30 u. tot 16.30 u.

• Kostprijs: € 30 voor Nieuwpoortenaren en 
 € 35 voor niet-Nieuwpoortenaren.
• Locatie: sportzaal, Leopold II-park.
• Info en inschrijvingen: sportdienst
 Nieuwpoort, Dudenhofenlaan 2b,
 T 058 23 75 40.

7e Duin – Strand –Poldertocht

Mountainbike
Op zondag 14 februari 2016 gaat voor de 7de keer de Duin 
– Strand – Polder toertocht Mountainbike van start. Het 
parcours werd op enkele plaatsen aangepast. 

Afstanden:
- 27 km voor de beginnende mountainbiker (1 bevoorrading)
- 25 km voor de handbikers (1 bevoorrading)
- 40 km of 50 km voor de geoefende mountainbiker
 (1 bevoorrading: 40 km/2 bevoorradingen: 50 km)
• Inschrijvingen, start en aankomst: sportpark,
 Dudenhofenlaan 2b.
• Starten kan tussen 8 u. en 13.30 u. 
 Voor de handbikers vanaf 9.30 u.
• Startgeld: € 4 per deelnemer vanaf 15 jaar.
 Wie jonger is mag gratis deelnemen.

Na de tocht is er een mogelijkheid om de fietsen te 
reinigen (afhankelijk van de weersomstandigheden) 
en om te douchen. 

   sportdienst, Dudenhofenlaan 2b – T 058 23 75 40
of Koninklijke Vrolijke Wielrijders Nieuwpoort - 
M 0472 51 90 09.

Sportzaal tafeltennis

Woensdag 13 januari om 20 u. Nieuwpoort Veteranen 1A – 
  Zandvoorde A
Zaterdag 23 januari om 19 u. Nieuwpoort A – Roeselare A
  Nieuwpoort B – Koekelare B
  Nieuwpoort C – St. Denijs A
  Nieuwpoort D – Zwankendamme A
Woensdag 27 januari om 20 u. Nieuwpoort Veteranen A –
  Locomotief A
Woensdag 3 februari om 20 u. Nieuwpoort Veteranen A – 
  Locomotief A
Zaterdag 6 februari om 20 u. Nieuwpoort D – Jabbeke B
Zaterdag 20 februari om 19 u. Nieuwpoort A – Zonnebeke A
  Nieuwpoort B – Zandvoorde I
  Nieuwpoort C – Zonnebeke B
  Nieuwpoort D – Oostduinkerke D
  Nieuwpoort E – Sportline G
Woensdag 2 maart om 20 u. Nieuwpoort Veteranen A – Sobeka A
Zaterdag 5 maart om 19 u. Nieuwpoort A – Atanis B
  Nieuwpoort B – Atanis C
  Nieuwpoort C – Heuvelland A

SPORT EN RECREATIE
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Quiz van de sportdienst

Opnieuw kon de Sportdienst pronken met maar liefst 
56 deelnemende ploegen. Onder leiding van quiz-
master Roger Maes werd het opnieuw een gezellige 
avond met allerlei onderwerpen zoals aardrijkskunde, 
geschiedenis, muziek, Nieuwpoort, actualiteit, TV en 
film en uiteraard ook sport. 
Voor de rode draad moesten de deelnemers dit jaar 
zoeken naar een gebouw of een plaats (algemeen). 
Het juiste antwoord was de “vismijn”.

De ploegen konden opnieuw een joker inzetten wat
op het gekozen onderwerp dubbele punten opleverde. 
De verrassing bestond uit 3 onderdelen (per vraag) 
waar je kon kiezen tussen een makkelijke vraag (1 
punt), een iets moeilijkere vraag (2 punten) en een 
moeilijke vraag (3 punten). 

Aan dit onderdeel kon ook het publiek deelnemen. 
Winnaar dit jaar was Lepoudre Marjan.
Prijzen werden voorzien voor de eerste 10 plaatsen.
Er namen maar liefst 10 damesploegen deel.  
“De verkwisters” werd 1ste damesploeg en kreeg
ook een prijs.
De plaatsen 11, 22, 33, 44, 55 kregen elk 3 pakketjes 
met een “Roste – en Blonde Jeanne” met bijpassend 
glas. Er werden ook 2 zeiltrippen met de Endlich 
verloot, dit aan de ploeg de Guapas en De Wandelclub 
NPT.

Hierbij een overzicht van de eerste 20 ploegen 
met hun totaal op 140 punten:

1 Team Nordex 112,0
2 d’ Oede Mussels 107,5
3 KVWN   “Oude Jonge” 104,0
4 S.A.L.O.O.N.  92,0
5 VKNE Astra ‘90 91,0
6 Nieuwpoort ontmoet Nieuwpoortenaren 91,0
7 Twee Geniën en Edwin 90,5
8 Endlich 1 86,5
9 The Fab four 86,5
10 Moeder Romain 86,5
11 De spaarvarkens 86,0
12 SK Wolven 84,5
13 Atheneum “De Vierboete” 84,0
14 De Vliegende Hollander 81,5
15 Fill Jill 79,5
16 Nidavo  79,0
17 Wandelclub Nieuwpoort 76,5
18 ET 2 75,0
19 Lodo B 75,0
20 Pantheater 75,0

Start to run 2016 - Jogcursus

• Start: maandag 15 februari 2016 om 18.30 u.
• Organisatie: sportdienst i.s.m. MACW Nieuwpoort.
• Duur: 10 weken (3x een half uurtje per week)
• Locatie: atletiekpiste sportpark ‘De Lenspolder’,
 Dudenhofenlaan.
• Kostprijs: € 30 (incl. verzekering en begeleiding tijdens de 
 cursus)
• Wanneer: iedere maandag- woensdag- en vrijdagavond om 19 u.
• Inschrijvingen:
 Robrecht Beyens, Langestraat 147, 8620 Nieuwpoort 
 M 0468 25 80 89
 Sportdienst, Dudenhofenlaan 2b – T 058 23 75 40.

Huldiging sportlaureaten

Op zondag 28 februari 2016 vanaf 10.30 u. worden in de stadshalle 
tijdens de nieuwjaarsreceptie van de sportraad de “Sportlaureaten 2015” 
gehuldigd.
Volgende trofeeën worden uitgereikt: Trofee voor Sportprestatie, Sport-
jongerentrofee en Trofee voor Sportverdienste.
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Sportpassen 
nog steeds te koop

Nog geen sportpas? Geen probleem. Ieder-
een kan nog steeds een sportkaart kopen.
Een sportkaart kost slechts € 25,- voor 20 
beurten (incl. ISB-sportverzekering). Met 
éénzelfde kaart kan je met meerdere leden 
van je familie ook verschillende sportlessen 
volgen zoals turnen voor kleuters, omnisport 
voor 1ste t/m 6de leerjaar, aquagym voor alle 
leeftijden, aquajogging, seniorengym, leren 
zwemmen, start to swim, … Er is een aparte 
folder te verkrijgen met het volledige aanbod. 
De sportlessen gaan niet door in schoolvakan-
ties en op feestdagen.

Sportkaarten kan je kopen aan de kassa van 
het stedelijk zwembad, Leopold II park.

Kleuterboemel-
dag voor scholen

Op dinsdag 20 en donderdag 
22 oktober 2015 organi-
seerde de sportdienst voor 
de 7de maal een kleuterboe-
meldag voor de kleuters van 
alle Nieuwpoortse scholen. 
Op dinsdag ging de sport-
dag door voor de kleuters 
van het Stella Maris en op donderdag voor de kleuters van De Pagaaier en De 
Vierboete. Via een doorschuifsysteem kregen de kinderen sportactiviteiten 
aangeboden op hun niveau zowel in de sportzaal, in het Chiro lokaal als in het 
stedelijk zwembad.
Verschillende soorten sportactiviteiten kwamen aan bod zoals: hindernis-
senparcours, circustechnieken, zwemmen,… Na afloop kregen alle kleuters 
een drankje en een koek aangeboden. Via een flyer werd ook nog promotie 
gemaakt voor het kleuterturnen dat georganiseerd wordt te Nieuwpoort en 
waar nog altijd voor ingeschreven kan worden via een sportpas.

Aquacycling

Er zijn 2 reeksen in het voorjaar 2016.
• De eerste lessenreeks bestaat uit 5 lessen
 en begint op maandag 4/01, dinsdag 5/01
 en vrijdag 8/01 t.e.m. maandag 1/02,
 dinsdag 2/02 en vrijdag 5/02.
• Kostprijs: € 40
• Aangepast schoeisel is noodzakelijk om
 deel te nemen.

• De tweede lessenreeks bestaat uit 6 lessen  
 en begint op maandag 15/02, dinsdag 16/02  
 en vrijdag 19/02/2016 t.e.m. 21/03, dinsdag
 22/03 en vrijdag 25/03. 
• Prijs: € 48
• Aangepast schoeisel is noodzakelijk om
 deel te nemen.

Vooraf inschrijven verplicht!
Meer info en inschrijvingen: 
kassa van het zwembad - T 058 23 38 88 - 
zwembad@nieuwpoort.be.

In beide reeksen zijn onderstaande uren beschikbaar:

• Maandag:
• van 18.35 u. - 19.20 u. 
• van 19.25 u. - 20.10 u. 
• van 20.15 u. - 21.00 u. 

ZWEMBAD

Openingsuren 

Feestdagen
Op vrijdag 1 januari is het 
zwembad gesloten..

Krokusvakantie
Maandag 8 t.e.m. zondag 14 februari 2016
Maandag 9 u. – 20 u.
Dinsdag 9 u. – 20 u.
Woensdag 7 u. – 20 u.
Donderdag 9 u. – 20 u.
Vrijdag 9 u. – 21 u.
Zaterdag 9 u. – 18 u.
Zondag 9 u. – 13 u.

Dinsdag:
• van 10.00 u. - 10.45 u. 
• van 10.50 u. - 11.35 u. 

Vrijdag:
• van 19.45 u. - 20.30 u. 
• van 20.35 u. - 21.20 u.
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Activiteiten Sportpassen 
voorjaar 2016
Vanaf 6 januari t.e.m. woensdag 25 mei 2016 
(niet tijdens de vakanties)

Woensdag
• Aquagym voor senioren: van 9.30 u. tot 10.20 u. 
 Kostprijs: inkom zwembad + € 1,75 of 1 stempel   
 op sportpas.
 Vooraf inschrijven niet nodig!
• Leren zwemmen voor volwassenen en senioren:   
 10.30 u. tot 11.15 u.
 Heb je altijd willen leren zwemmen, maar is het er nooit 
 van gekomen? Dan is dit de kans!
 Er staat geen leeftijdsgrens op, je bent nooit te oud
 om te leren zwemmen.
 Prijs: inkom zwembad + € 1,75 of 1 stempel op sportpas.
 Vooraf inschrijven is verplicht!

Meer info en inschrijvingen: 
kassa van het zwembad - T 058 23 38 88
zwembad@nieuwpoort.be.

Succesvolle zwembaddagen 2015

Op woensdag 18 
november namen 
heel wat zwemmers 
deel aan het ontbijt-
zwemmen. Ook de 
aquagym voor senio-
ren kende een grote 
opkomst. Tijdens de 
ravotnamiddag ‘Ex-

treme’ lag het zwembad boordevol leuk spelmateriaal, van een 
grote opblaasconstructie tot waterpistooltjes.

De donderdagavond 
stond dan weer 
in het teken van 
relaxen. Een gezel-
lige sfeeravond met 
livemuziek van de 
lokale akoestische 
band Dis-covered.

De deelnemers van de actie ‘Zwem je Zot’ op vrijdag hebben zich 
letterlijk zot gezwommen. Samen legden de zwemmers zo’n 
301,2 km af, wat neerkomt op 12.048 baantjes.
Aan de zwemestafette namen 16 ploegen deel, waarvan 11 clubs/
verenigingen en 5 families. Ze gingen met z’n allen voluit voor de 
overwinning en dat leverde volgende rangschikking op:
Clubs/verenigingen:
 1  Flanders Coast Lifesaving Team (FCLT)
 2  Beachboys
 3 Vrije Zwemmers Veteranen
 4  Zwembadteam 2
 5  Zwembadteam 1
 6 WPCN Young 
 7  Vrije Zwemmers 1
 8  Ouderraad de pagaaier
 9  Vrije Zwemmers 2
 10 Stella Maris 
 11  Recreatieve badmintonclub Npt.
Families:
 1  Familie Trybou
 2  De Kuikentjes
 3 Maresoeliesjes
 4  Familie De Bakker
 5  Familie Markey

Zondagvoormid-
dag was familie-
dag met goo-
cheltrucs, grime 
en een lekker 
zakje snoep die 
de kinderen zelf 
moesten opvissen. 

De zwembaddagen werden op dinsdag afgesloten met de jaar-
lijkse Swimmathon voor de Nieuwpoortse scholen. Alle leerlin-
gen zwommen enthousiast mee voor hun school. De gemeente-
school De Pagaaier ging met alle prijzen lopen.

Proficiat aan alle deelnemers en op naar de volgende editie!



VRIJE TIJD

TOERISME

Toneelnamiddag voor senioren
Zaterdag 9 januari 2016 om 14 u.
Toneelkring Willen is Kunnen uit Ramskapelle speelt het 
komisch blijspel ‘Weg met dat Lijk’ in het dorpshuis d’ Oude 
Schole, Ramskapelle. Info en inschrijvingen: dienst toeris-
me, Marktplein 7 – T 058 22 44 22.

Nieuwjaarsdrink 
Vrijdag 1 januari 2016 om 19.30 u.

Klinken op het nieuwe jaar op het Marktplein met een hapje 
aangeboden door vzw Promovis en een drankje aangeboden 
door het Stadsbestuur Nieuwpoort. Tijdens de toespraak wordt 
ook de winnaar van de kerstkransenwedstrijd bekend ge-
maakt! Als muzikale afsluiter staat ‘The Joe Cocker Connec-
tion’ op het programma. Vanaf de intro van deze 90 minuten 
durende ‘Tribute to Joe Cocker’ tot de laatste noot van de 
bisnummers zullen alle Cockerfans, jong en oud, meegesleept 
worden in de Woodstocksfeer van de jaren ’70 en de ambiance 
van de jaren ’80,’90 en 2000!

Sprotbedeling en vuurwerk
Zaterdag 2 januari 2016 vanaf 17 u.

Traktatie van de stad Nieuwpoort met een hapje en een 
drankje aan de strandbibliotheek t.h.v. het Hendrikaplein. Op 
het menu? Vers gebakken sprot en een lekkere warme drank! 
En natuurlijk mag een spetterend vuurwerk niet ontbreken als 
afsluiter.

Cursus stadsgids

Ben je geïnteresseerd in de historie van Nieuwpoort? Praat je 
graag voor een groep? Dan is deze cursus iets voor jou! Stad 
Nieuwpoort is op zoek naar gidsen om onze stad te vertegenwoor-
digen. Schrijf je in voor deze 12-delige opleiding die start vanaf 5 
maart 2016. De cursus zal telkens plaatsvinden op zaterdagvoor-
middag vanaf 5 maart 2016 tot 30 april 2016.
De prijs voor deze opleiding bedraagt € 70 ( alle lessen + syllabus 
inbegrepen).

Heb je interesse? Inschrijven kan vanaf 1 januari 2016 tot 30 maart 
2016 via gidsen@nieuwpoort.be (met vermelding van contactgege-
vens) of bij de dienst toerisme, Marktplein 7, Nieuwpoort.

VARIA

Levensloop zoekt vrijwilligers 
en comitéleden
Levensloop van Stichting tegen Kanker is een lokaal evenement 
voor zowel jong als oud met als doel het werven van fondsen, en 
de vechters, mensen die kanker hebben of hadden, te verwennen 
om zo samen de strijd aan te gaan tegen kanker. Gedurende 24 
uur lossen alle leden van de verschillende deelnemende teams, 
wandelend of lopend elkaar af tijdens de estafette op een vast 
parcours.

Levensloop 2016
Voor de derde maal op rij organiseert het comité van Levensloop 
Koksijde-Oostduinkerke, samen met vele vrijwilligers, op zaterdag 
28 en zondag 29 mei 2016 opnieuw Levensloop. Vorig jaar zamelde 
‘Levensloop Koksijde’, dankzij de vele deelnemers en vrijwilligers, 
maar liefst € 121.761,14 in.

Het comité en de vrijwilligers
Binnen het comité hebben alle comitéleden hun eigen bevoegdheid en ver-
antwoordelijkheid. Zo zijn er verschillende functies: teams, finance, vechters, 
luminaria, communicatie, logistiek, vrijwilligers, missie, entertainment, catering 
en sponsoring. Levensloop Koksijde hoopt om volgend jaar nog meer geld te 
kunnen inzamelen om verdere research naar kanker, mogelijke behandelingen 
en medicatie te zoeken. Maar het organiseren van dergelijk evenement vergt veel 
werk. De voorzitters van Levensloop Koksijde Christel Venne en Siska Christiaens 
zoeken extra mensen om gedurende het werkjaar het comité te versterken en 
helpende handen voor het Levensloop weekend zelf. 

Aanmelden
en meer informatie
Ken je iemand in jouw familie, jouw 
vrienden- of kennissenkring, jouw buurt 
die kanker heeft, had of eraan overleed, 
of voel je je gewoon geroepen om jouw 
steentje bij te dragen aan dit goede doel, 
als comitélid of als vrijwilliger? Contac-
teer dan Christel Vervenne – M 0476 24 
82 13 of levensloopkoksijde@hotmail.
com.

Meer informatie op www.levensloop.be.
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Het stadsbestuur van Nieuwpoort is op zoek naar jobstudenten 
voor de zomervakantie en voor de kleine vakanties. De kandi-
daturen voor de zomervakantie dienen uiterlijk tegen 29 febru-
ari 2016 te worden ingediend. De kandidaturen voor de kleine 
vakanties dienen ten minste 6 weken voor de aanvang van de 
desbetreffende vakantie te worden ingediend.

Bij elke kandidatuurstelling dient een attest “student@work” bij-
gevoegd te worden mét vermelding van het correcte saldo (meer 
info: www.mysocialsecurity.be).

Voor de zomervakantie wordt er een oproep gedaan naar job-
studenten voor de volgende diensten:
• Administratie aankoopdienst: administratieve ondersteuning  
 aankoopdienst - min. 18 jaar en geslaagd zijn 1e jaar hoger   
 studies - periode 15/07/2016 t/m 14/08/2016
• Administratie personeelsdienst: administratieve onder-
 steuning personeelsdienst - min. 18 jaar -  geslaagd zijn in
 het 1e jaar hogere studies - periode vanaf 01/07/2016 t/m   
 31/08/2016
• Administratie technische dienst: administratieve onder-
 steuning technische dienst - min. 18 jaar -geslaagd zijn in het  
 1e jaar hogere studies - periode vanaf 01/07/2016 t/m   
 31/08/2016
• Animator speelpleinwerking: opvang kinderen speelplein -   
 min. 16 jaar en in het bezit zijn attest van een attest animator   
 of geslaagd zijn in het 1e jaar kleuter- of lager onderwijs
 (attest bijvoegen) of student 6e of 7e jaar kinderverzorging -   
 periode vanaf 01/07/2016 t/m 31/08/2016 + SWAP-monitoren   
 gevraagd (min. 18 jaar en 3 jaar ervaring als animator)
• Animator sportstrand/sportdienst: begeleiding sport en spel  
 op het strand en van de sportdienst - min. 18 jaar en geslaagd  
 zijn in het 1e jaar lichamelijke opvoeding of sportschool volgen  
 - periode vanaf 01/07/2016 t/m 31/08/2016
• Assistent project zon, zee, zorgeloos: begeleiden, verzorgen,  
 informeren van personen met een beperking (unit op het   
 strand) - min. 17 jaar en ervaring hebben met het omgaan   
 met mensen met een beperking - periode vanaf 01/07/2016 t/m  
 31/08/2016
• Medewerker EHBO post Rode Kruis: min. 18 jaar en geslaagd  
 zijn in het 1e jaar verpleegkunde of dokter in de geneeskunde 
 (bewijs bijvoegen) of bewijs leveren van het volgen module   
 EHBO ofwel brevet “helper” afgeleverd door het rode kruis -   
 periode vanaf 01/07/2016 t/m 31/08/2016
• Medewerker sportkampen: begeleiden van de sportkampen -  
 min. 16 jaar, kunnen omgaan met kinderen en sportief
 aangelegd zijn - periode van 04/07/2016 t/m 08/07/2016, 
 11/07/2016 t/m 15/07/2016, 18/07/2016 t/m 22/07/2016,   
 01/08/2016 t/m 05/08/2016 en 08/08/2016 t/m 12/08/2016
• Redder strandreddingsdienst: min. 17 jaar en in het bezit   
 zijn van een geldig brevet eventueel aangevuld met een    
 bijscholingsattest (attesten bijvoegen) - periode vanaf 
 01/07/2016 t/m 31/08/2016

• Arbeider groendienst: algemeen groenonderhoud, onkruid 
 wieden, bloemen verzorgen - min. 16 jaar en bij voorkeur
 tuinbouwschool volgen - periode vanaf 01/07/2016 t/m  
 31/08/2016
• Medewerker dienst feestelijkheden: opzetten van materiaal  
 voor evenementen en algemene ondersteuning dienst - min.  
 18 jaar en in het bezit zijn van een rijbewijs B is een pluspunt  
 - periode vanaf 01/07/2016 t/m 31/08/2016
• Medewerker dienst wegenissen: plaatsen van verkeers-
 signalisatie, straatmeubilair, … en aanleg/herstel voetpaden-  
 min. 18 jaar - periode vanaf 01/07/2016 t/m 31/08/2016
• Medewerker dienst cultuur: toezicht tentoonstellingen of  
 administratieve ondersteuning dienst cultuur, ondersteuning  
 culturele activiteiten (min. 16 jaar) - periode van 01/07/2016  
 t/m 31/08/2016
• Medewerker dienst toerisme: baliewerk, administratie
 ondersteuning en ondersteuning toeristische activiteiten  
 - min. 18 jaar en talenkennis - periode vanaf 01/07/2016 t/m  
 30/09/2016
• Medewerker Westfront: baliewerk en administratie 
 ondersteuning - min. 18 jaar en talenkennis - periode vanaf  
 01/07/2016 t/m 31/08/2016
• Medewerker kinderboerderij: dieren verzorgen, onderhoud  
 kinderboerderij en meehelpen met educatieve activiteiten  
 kinderboerderij - min. 16 jaar - periode vanaf 01/07/2016 t/m  
 31/08/2016
• Medewerker dienst veiligheid en preventie: acties preven-
 tie, administratieve ondersteuning, fietsen merken, parking-
 wacht, toezicht zeedijk, uitdelen folders - min. 18 jaar en  
 in het bezit zijn van een rijbewijs B is een pluspunt + model II 
 bijvoegen (verplicht!) - periode vanaf 01/07/2016 t/m   
 31/08/2016
• Medewerker strandbibliotheek: uitlenen van boeken op het  
 strand - min. 18 jaar - periode vanaf 01/07/2016 t/m   
 15/09/2016
• Jeugdcentrum onderhoud: onderhoud en afwas jeugd-
 centrum – min. 16 jaar – periode 01/07/2016 t/m 31/08/2016
• Zwembad onderhoud: poetsen + onderhoud zwembad -
 min. 16 jaar - periode 01/07/2016 t/m 31/08/2016
• Zwembad redder: min. 17 jaar en in het bezit zijn hoger  
 reddersbrevet van BLOSO of ander gelijkwaardig getuig-
 schrift goedgekeurd door BLOSO en recyclagebrevet indien  
 noodzakelijk (attesten bijvoegen) - periode vanaf 01/07/2016  
 t/m 31/08/2016
• Zwembad kassa: kassa zwembad en administratieve 
 ondersteuning (PC kennis vereist) - min. 18 jaar -
 periode vanaf 01/07/2016 t/m 31/08/2016

Voor de kleine vakanties wordt er een oproep gedaan naar 
jobstudenten voor de volgende diensten:
• Animator speelpleinwerking: opvang kinderen speelplein -  
 min. 16 jaar en in het bezit zijn attest van een attest animator 

Jobstudenten zomervakantie en kleine vakanties



VACATURE

 of geslaagd zijn in het 1e jaar kleuter- of lager onderwijs
 (attest bijvoegen) of student 6e of 7e jaar kinderverzorging –   
 krokus-, paas-, herfst- en kerstvakantie
• Arbeider groendienst: algemeen groenonderhoud, onkruid   
 wieden, bloemen verzorgen - min. 16 jaar en bij voorkeur tuin-
 bouwschool volgen – paas- en herfstvakantie
• Medewerker dienst cultuur: toezicht tentoonstellingen,
 administratieve ondersteuning dienst cultuur, ondersteuning   
 culturele activiteiten - min. 16 jaar – paas- en herfstvakantie
• Medewerker dienst toerisme: baliewerk, administratie onder-
 steuning en ondersteuning toeristische activiteiten - min. 18   
 jaar en talenkennis – krokus-, paas-, herfst- en kerstvakantie  
 (ook weekends)
• Medewerker Westfront: baliewerk en administratie onder-
 steuning - min. 18 jaar en talenkennis – krokus-, paas-, herfst-  
 en kerstvakantie
• Medewerker kinderboerderij: dieren verzorgen, onderhoud   
 kinderboerderij en meehelpen met educatieve activiteiten 
 kinderboerderij - min. 16 jaar – paasvakantie
• Medewerker sportkampen: begeleiden van de sportkampen  
 - min. 16 jaar, kunnen omgaan met kinderen en sportief 
 aangelegd zijn – krokus-, paas- en herfstvakantie
• Jeugdcentrum onderhoud: onderhoud en afwas jeugdcentrum  
 – min. 16 jaar – krokus-, paas-, herfst- en kerstvakantie
• Zwembad onderhoud: poetsen + onderhoud zwembad
 min. 16 jaar - krokus-, paas-, herfst- en kerstvakantie 
• Zwembad redder: min. 17 jaar en in het bezit zijn hoger   
 reddersbrevet van BLOSO of ander gelijkwaardig getuigschrift  
 goedgekeurd door BLOSO en recyclagebrevet indien nood-
 zakelijk (attesten bijvoegen) - krokus-, paas-, herfst- en kerst-
 vakantie (ook weekends)
• Zwembad kassa: kassa zwembad en administratieve onder-
 steuning (PC kennis vereist) - min. 18 jaar - krokus-, paas-,   
 herfst- en kerstvakantie 

Seizoenarbeiders

Het stadsbestuur van Nieuwpoort is op zoek naar 
seizoenarbeiders voor het seizoen 2016 en dit vanaf 
1 april 2016. Seizoenarbeiders worden aangesteld 
met een contract van maximaal 3 maanden.

Hoe solliciteren?
De aanvraagformulieren vind je terug op de website van 
Stad Nieuwpoort (onder “Bestuur” – “Werken bij stad 
Nieuwpoort”), bij de personeelsdienst (Willem de Roolaan 
90 – 8620 Nieuwpoort – 058/22.44.65) of op het secretariaat 
(Marktplein 7 –  8620 Nieuwpoort). 
Gelieve schriftelijk te solliciteren binnen de gestelde ter-
mijn en de kandidatuur te richten naar College van Burge-
meester en Schepenen – Marktplein 7 – 8620 Nieuwpoort.

Assistenten Zon, zee … zorgeloos

In het  kader van “de kust toegankelijk voor iedereen” en 
meer bepaald voor het project “Zon, zee … zorgeloos” zoekt 
de stad Nieuwpoort jobstudenten voor de maanden juli en 
augustus 2016. Dit project heeft als doel, in samenwerking 
met de provincie West-Vlaanderen en Intro (www.intro.events.
be ) een toegankelijke strandzone te creëren voor mensen 
met een handicap.
Omschrijving van de taak:
• Je bent het aanspreekpunt voor mensen met een handicap  
 op het strand van Nieuwpoort.
• Je neemt een actieve houding aan ten aanzien van mensen  
 met een handicap: op een open en niet-opdringerige
 manier stelt de assistent zich voor en biedt de
 dienstverlening aan.
• Je werkt mee aan de lokale bekendmaking van het initiatief.
• Je verleent adl-assistentie in de directe omgeving van de  
 speciaal ingerichte accommodatie. Deze assistentie is geen  
 medische assistentie, maar kan wel lichamelijk zijn
  (ondersteuning bij het wassen, toiletbezoek, …)
• Je ondersteunt alle leeftijden: van kinderen met een
 handicap tot bejaarden. 
• Bij de ondersteuning hou je rekening met de keuzes van
 de vraagsteller.
• Je speelt een actieve rol in het toezicht en onderhoud van  
 de accommodatie.
• Je registreert je tussenkomsten en geeft informatie aan de  
 betrokken gemeentediensten en Intro. 

Uw profiel:
• Je wordt 17 in 2016 of je bent ouder
• Thema’s als toegankelijkheid en handicap spreken je aan.
• Je hebt ervaring in het omgaan met mensen met een
 handicap.
• Je bent spontaan, sociaal in de omgang en voldoende
 assertief om mensen aan te spreken.
• Je kan overweg met de fysieke arbeid die gepaard gaat
 met ADL-assistentie.
• Je bent een creatieve probleemoplosser die zelfstandig
 kan werken en beslissingen nemen.
• Onregelmatige werkuren en weekendwerk zijn geen
 probleem.
• Je kan vlot samenwerken met andere medewerkers. 
• Je hebt een uitgesproken verantwoordelijkheidszin.
• Je communiceert duidelijk en correct naar de doelgroep  
 toe, maar ook naar de betrokken gemeentediensten
 en Intro.
• Je kan zelfstandig werken.

Interesse en meer informatie: 
Neem contact op met de personeelsdienst, 
Willem De Roolaan 90 of T 058 22 44 65 
of personeelsdienst@nieuwpoort.be. 
Kandidaturen moeten binnen zijn ten laatste
op 28 februari 2016. 
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FLITSEN UIT DE GEMEENTERAAD 

24 september 2015
Vernieuwen van de Franslaan – Fase 5 tussen Albert I-laan en 
Vlaanderenstraat (excl. Bernardusplein)
De raad keurde het ontwerpdossier en de kostenraming goed voor 
de vernieuwing van de Franslaan – fase 5 tussen Albert I-laan 
en Vlaanderenstraat. Ten bedrage van € 5.784.171, 87 incl. BTW 
waarvan € 1.926.930,37 incl. BTW ten laste van de stad en € 
3.253.746,50 incl. BTW ten laste van de I.W.V.A. De opdracht wordt 
gegund via open aanbesteding.

Herinrichting Maritiem park fase 2
De raad keurde het bestek ‘Herinrichting Maritiem park fase 2’ 
goed. Geraamde kosten: € 350.000 incl. BTW. De opdracht wordt 
gegund via open aanbesteding.

Vervangen afgestorven straatbomen Albert I-laan
De raad keurde het bestek ‘Vervangen afgestorven straatbomen 
Albert I-laan’ goed. Geraamde kosten: € 25.000 incl. BTW. De 
opdracht wordt gegund via open aanbesteding.

Aanleg extra petanquevelden sportpark
De raad keurde het bestek ‘Aanleg extra petanquevelden sport-
park’ goed. Geraamde kosten: € 35.000 incl. BTW. De opdracht 
wordt gegund via open aanbesteding.

Vernieuwen van het Jaagpad langs de IJzer tussen Sluizen-
complex en VVW Westhoek en rioleringswerken langs de 

Brugsevaart – leveren, plaatsen en aansluiten van openbare 
verlichting (14 stuks) en het ondergronds brengen van de 
kabels in het Jaagpad van de IJzer tussen Sluizencomplex en 
VVW Westhoek
De raad keurde het voorstel goed om n.a.v. het vernieuwen 
van het Jaagpad langs de IJzer tussen Sluizencomplex en VVW 
Westhoek en rioleringswerken langs de Brugsevaart, de bo-
vengrondse kabelnetten ondergronds te brengen en 14 nieuwe 
masten en armaturen te plaatsen voor de openbare verlichting. 
Geraamde kosten: € 46.721,68 incl. BTW.

Weg- en rioleringswerken in de Albert I-laan tussen Lou-
isweg en Jozef Cardijnlaan: vaststelling tracé, profiel, de 
breedte en verharding van de nieuwe wegen, aanhorigheden 
en openbare nutsvoorzieningen
De raad keurde het tracé, het profiel, de breedte en de ver-
harding van de nieuwe wegen, aanhorigheden en openbare 
nutsvoorzieningen m.b.t. het uitvoeren van wegenis- en riole-
ringswerken in de Albert I-laan tussen de Louisweg en de Jozef 
Cardijnlaan goed.

29 oktober 2015
Orthodoxe geloofsgemeenschap ‘Heilige Johannes de theo-
loog’ te Oostende – ongunstig advies erkenning
De raad verleende ongunstig advies voor de erkenning van de 
Orthodoxe geloofsgemeenschap ‘Heilige Johannes de Theo-
loog’ omwille van ontbrekende informatie in het aanvraag-
dossier. Slechts 5 leden van deze geloofsgemeenschap zijn 
afkomstig uit Nieuwpoort.

Aanpassing prijs elektronische identiteitskaart voor Belgen en vreemdelingen, Kids-ID, gewone procedure en spoedprocedures
Naar aanleiding van het schrijven van Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en Bevolking m.b.t. het vaststellen van de 
tarieven van de vergoedingen voor de uitreiking van de ID-kaarten voor Belgen, Kids-ID en vreemdelingen in gewone en spoedproce-
dure werden de prijzen aangepast als volgt:
 Facturatieprijs Te betalen Facturatieprijs Te betalen 
 vanaf 1/1/2015 vanaf 1/1/2015 vanaf 1/1/2016 vanaf 1/1/2016
Elektronische ID-kaarten voor Belgen en kaarten en 
verblijfsdocumenten voor vreemde onderdanen 15,20 16 15,40 16
Kids-ID (voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar) 6,1 6 6,2 6
Biometrische kaarten en verblijfsdocumenten voor 
vreemde onderdanen 17,70 18 17,90 18
Identiteitsbewijs voor niet-Belgische kinderen 
onder de 12 jaar 0 4 0 4
Spoedprocedure voor elektronische id. kaarten voor 
Belgen en kaarten en verblijfsdocumenten voor 
vreemde onderdanen 116,90 117 118,60 119
Extreme spoedprocedure voor elektronische id. kaarten
voor Belgen en kaarten en verblijfsdocumenten 
voor vreemde onderdanen 181,3 182 184 184
Spoedprocedure voor Biometrische kaarten en 
verblijfsdocumenten voor vreemde onderdanen 
(geen extreme spoedprocedure beschikbaar) 116,9 117 118,60 119
Spoedprocedure voor de Kids-ID (voor Belgische kinderen 
onder de twaalf jaar) 109,8 110 111,50 112
Extreme spoedprocedure voor de Kids-ID (voor Belgische
kinderen onder de twaalf jaar) 174,30 175 176,90 177
Verlaagd tarief vanaf het tweede KidsId , gelijktijdig
aangevraagd en van eenzelfde gezin en adres in 
spoedprocedure aangevraagd, zowel gewone spoed 
als extreme spoedprocedure 50 50 51,20 52
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INVESTERINGEN

Aankoop (50%) voormalige fabrieksschoorsteen en observa-
tiepost steenbakkerij
De raad ging akkoord met de opname van de fabrieksschoor-
steen van de voormalige steenbakkerij in het patrimonium van 
de stad, voor zover deze schoorsteen volledig gerestaureerd/
geconsolideerd is en de stad niet moet bijdragen in de res-
tauratiekosten. Deze voorgestelde overeenkomst behelst de 
aankoop van 50 % in volle eigendom van een perceel weiland 
met erop staande schouw/ruïne, zijnde de ‘observatiepost 
Steenbakkerij’ gelegen Koolhofstraat +9 met een oppervlakte 
van 574,00 m². De aankoopprijs bedraagt € 1.
Leveren van een minibus 8 + 1 plaatsen voor de gemeente-
lijke basisschool – jeugddienst – goedkeuring
De raad keurde het voorstel goed om een minibus 8 plaatsen + 
1 aan te kopen ten behoeve van de gemeentelijke basisschool 
en de speelpleinwerking. Geraamde kosten: € 30.000 incl. BTW.

Reiniging en restauratie van oorlogsgedenktekens – gedenk-
teken van de Nieuwpoortse oorlogsslachtoffers van Pieter 
Braecke – ontwerpdossier
De raad keurde het ontwerpdossier van Raymakers-Rossen 
uit Essen voor de reiniging en restauratie van het gedenkteken 
van de Nieuwpoortse oorlogsslachtoffers van Pieter Braecke 

goed. Geraamde kosten: € 31.329,62 incl. BTW. Bij schrijven 
dd. 30 maart 2015 wordt door de Vlaamse Overheid, Onroerend 
Erfgoed West-Vlaanderen, een onderhoudspremie toegekend 
ten bedrage van 80 %, met een maximum van € 25.063,70.

Reiniging en restauratie van oorlogsgedenktekens – IJzerge-
denkteken van Pieter Braecke – ontwerpdossier
De raad keurde het ontwerpdossier van Raymakers-Rossen uit 
Essen voor de reiniging en restauratie van het IJzergedenkte-
ken van Pieter Braecke goed. Geraamde kosten: 
€ 79.370,67 incl. BTW. Bij schrijven dd. 6 mei 2015 wordt door 
de Vlaamse Overheid, Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, 
een onderhoudspremie toegekend ten bedrage van 80 %, met 
een maximum van € 29.040,00.

Haalbaarheidsstudie van de reconversie van het voormalig 
rustoord ‘De Zathe’ tot administratief centrum – bestek be-
perkte offerteaanvraag – goedkeuring
De raad keurde het voorstel goed om een haalbaarheidsstudie 
te laten uitvoeren inzake de reconversie van het oud rustoord 
naar een gezamenlijk administratief centrum voor de diensten 
van de stad, O.C.M.W. en de politie. Geraamde kosten van de 
studie: € 35.000 incl. BTW.

Investeringsprogramma 2016

Maritiem Park: Tweede fase: Aanleg van wandelpaden en inzaaien van 
het terrein.

Mauritspark: Eerste fase deel 2: Planten van bomen, bloemperken en 
zitbanken.Tweede fase: planten van struiken, aanleg van bloemperken, 
openbare verlichting, plaatsen van zitbanken en aanleggen van wandel-
paden (De heraanleg van de bovenbouw van de ondergrondse garages).

Ramskapellestraat
Aanleg van de groene zone tussen rijweg en fietspad met bomen, 
inzaaien van de groenzone en aanleg van bloemperken met meerjarige 
bloemen.

Albert I Laan Nieuwpoort – Bad: Het wit herschilderen van de metalen 
portieken.

Willem De Roolaan: Heraanleg vak Astridlaan – Onze Lieve Vrou-
westraat.

Oostendestraat, Kruispunt Langestraat/ Oostendestraat, Markstraat
Heraanleg en aanleg bijkomende parkeerplaatsen rond het Marktplein.

Albert I Laan tussen Cardijnlaan en Louisweg richting Nieuwpoort – 
Bad: Heraanleg N34 indien de Vlaamse overheid kredieten voorziet 
voor de uitvoering van de werken.

Franslaan: Heraanleg eerste fase tussen Albert I Laan en IJzerstraat.

Bovenbouw, Elisalaan, Franslaan, Lombardsijdestraat en Dienstweg 
Havengeul: Heraanleg van de bovenbouw van de ondergrondse garages 
inbegrepen de heraanleg van de Elisalaan, de Franslaan en de Lom-
bardsijdestraat tussen de Albert I Laan en de Dienstweg Havengeul, 
tussen de Elisalaan en de Lombardsijdestraat.
Tevens de aanleg van fase twee van het Mauritspark.

Investeringsprogramma 2017

Maritiem Park: Tweede fase: Planten van bomen, aanleg bloem-
perken, witte zitbanken en openbare verlichting.

N34 Albert I Laan: Richting Stad/ Bad: Aanleg van een groene 
zone tussen dubbelrichting fietspad en voetpadzone.

Franslaan: Fase twee: Aanleg van een groene zone in de mid-
denberm van de nieuwe aangelegde Franslaan met bomen en 
bloemperken. Tevens heraanleggen van de Franslaan fase twee: 
tussen Ijzerstraat en Brabantstraat. Uit te voeren in twee fases: 
Vak IJzerstraat – Lefebvrestraat en Lefebvrestraat - Brabants-
traat

Albert I Laan: Vak IJzerstraat – Rotonde Elisalaan (riolering 
Aquafin)

Investeringsprogramma 2018

Maritiem Park: Eerste fase: aanleg van wandelpaden, aanleg 
bloemperken, openbare verlichting en witte zitbanken.

Mauritspark: Derde fase: Het volledig herinrichten van de derde 
fase van het park met subsidie van de hefboomprojecten.

Schipstraat, Potterstraat, Langestraat tussen Recolletenstraat 
en Schipstraat: Heraanleg.

Franslaan: Derde fase: Tussen St-Bernardusplein en Vlaande-
renstraat.



OPENBARE VERKOOP 
Het stadsbestuur van Nieuwpoort organiseert op zaterdag 30 januari 2016 een openbare verkoop van voorwerpen en machines 
in het stadsmagazijn, J. Van Clichthovenstraat 42 en dit vanaf 10 u. De goederen kunnen bezichtigd worden van 9 u. tot 10 u.
Volgende voorwerpen en machines worden te koop aangeboden:

LOT NR. 1 - fietsen  
Merk - kleur M/V Bijhorigheden
Nr 1 Oxford Paars M / citybike 
Nr 2 Thompson Groen V 
Nr 3 Locomtief Goud V 
Nr 4 Dunlop grijs V 
Nr 5 - grijs V 
Nr 6 Formula Grijs V 
Nr 7 - Zwart V 
Nr 8 Formula Grijs M / citybike 
Nr 9 Motobecane - M / koersfiets 
Nr 10 Arrow Blauw V 
Nr 11 Topmaster - V 
Nr 12 - Bruin V 
Nr 13 - Grijs V 
Nr 14 Rambler - M 
Nr 15 Limit - V 
Nr 16 Locomotief - V 
Nr 17 Novy - V 
Nr 18 Prestige - V 
Nr 19 Btwin - V / citybike 
Nr 20 Limit CX - V 
Nr 21 Quadro - V 
Nr 22 The Amsterdam - V / citybike 
Nr 23 Cambridge - V / trekking 
    
Fietsen te koop in de staat zoals ze zich bevinden.

 
LOT NR. 2 - bromfietsen 
Merk Kleur Bijhorigheden
Nr 1 Peugeot Zwart 
Nr 2 Keeway Zwart 
Nr 3 Sym Zwart 
Nr 4 Peugeot Zwart 

LOT NR 3
G.S.M. Merk Kleur Bijhorigheden
Nr 1 Nokia 6030 Grijs batterij
Nr 2 Nokia X2-01 Wit Batterij
Nr 3 Nokia 1661-2 Zwart Batterij
Nr 4 Nokia  Wit Batterij
 smarthphone  - touchscreen
Nr 5 Nokia 201 Zwart Batterij

Gsm ’s allemaal zonder adapter. De toestellen werden ook niet 
gecontroleerd op functionaliteit.

  
LOT NR 4 - Gevonden voorwerpen 
 Omschrijving Kleur Bijhorigheden
Nr 1 Handtas Monster High – kind Zwart Met inhoud
Nr 2 USB stick – 256Mb   
Nr 3 Lederen jas Oryx forever Bruin Maat: S
Nr 4 Walkie Talkie Icom Buoyant IC-M35  
Nr 5 Rugzak Jansport Paars Met inhoud
Nr 6 Valies Greyhound Zwart Met kledij en
   toiletgerief

LOT NR 5 - Allerlei materiaal T. Dienst 
 Merk Kleur Bijhorigheden
Nr 1 Playstation 2 Blauw Controllers
Nr 2 8 sigarettendoosjes   
Nr 3 Tafel cirkelzaag  
Nr 4 Lampje met rieten kapje (2)  
Nr 5 Rieten zetel met pouf  
Nr 6 Stofzuiger Philips Rood 

Nr 7 Microgolfoven Wit 
Nr 8 Stenen beeldje  
Nr 9  Vijzelpot zonder stamper Groen 
Nr 10 Brita  
Nr 11 licht Rood 
Nr 12 Printer HP deskjet 3070A Grijs 
Nr 13 Stoel met stoffen zitting Rood 
Nr 14 Klarinet in koffer  
Nr 15 Trapladder   
Nr 16 Pop-up tent Groen 
Nr 17 Loopauto baby Geel 
Nr 18 Happy bowling kinderspel  
Nr 19 Kookboeken  
Nr 20 Nachtlampje  Rood 
Nr 21 Laptop Mobii  
Nr 22 Biechtstoel  
Nr 23 Espressomachine Italycup Zwart 
Nr 24 Staande lamp  
Nr 25 Bandenblazer Craft  
Nr 26 Boormachine Black & DeckerRood 
Nr 27 5 vuurtoren beeldjes  
Nr 28 Cd’s  
Nr 29 Mixer Geel 
Nr 30 gasbrander  
Nr 31 Audio set  
Nr 32 Boeddhabeeld  
Nr 33 Kaarsenhouders set Grijs 
Nr 34 Paterbeeldje  
Nr 35 Mariabeeldje onder stolp  
Nr 36 Dienbladen (2)  
Nr 37 Afrikaanse rokende man  
Nr 38 Bijzettafeltje  
Nr 39 Loopauto Cars  
Nr 40 Waterpas  
Nr 41 Slijp-schijfmachine  Groen 
Nr 42 Snijplankjes hout  
Nr 43 Cirkelzaag Blauw 
Nr 44 Afrikaanse mannetjes – set van 3  
Nr 45 Stijltang  
Nr 46 2 tenten  
Nr 47 Kandelaar  
Nr 48 Afrikaans krukje  
Nr 49 Waterkoker  
Nr 50 Boormachine  
Nr 51 2 stoelen met rieten zitting  
Nr 52 Nachtlampje  Groen 
Nr 53 Nachtlampje Zwart 
Nr 54 Boeddha beeldje  Zwart 
Nr 55 Puzzeltapijt (2)  
Nr 56 2 rieten stoelen met bijzettafeltje  
Nr 57 3 beelden  Zwart 
Nr 58 Droogkast Zanker  
Nr 59 Dvd-speler  
Nr 60 Camping gasvuur tafelmodel Zwart 
Nr 61 Compressor OviAir Geel 
Nr 62 Lot dvd’s  
Nr 63 Frietpot  
Nr 64 Fotokader Hout 
Nr 65 Kader Jezus  
Nr 66 Kader boeddha  
Nr 67 Set 3 kadertjes  
Nr 68 Grote kandelaar  
Nr 69 Kader met tekening  
Nr 70 Kader met tekening  
Nr 71 Kerkkaarsenhouder  
Nr 72 Kruisbeeld  
Nr 73 Kast met glazen deur  
Nr 74 Rail van 4 meter met 50 vertikale lamellen – 1,90m lang 
 
 



IN BEELD

Vijftig jaar gehuwd
Lucien Claerhout en Jeannine Eeck-
hout traden op 8 november 1965  in 
het huwelijk. Lucien heeft een mooie 
loopbaan bij de rijkswacht achter de rug. 
Jeannine werkte als verkoopster en als 
poetsvrouw in de gemeenteschool van 
Ramskapelle en Nieuwpoort-Bad. Ze 
baatte ook tearoom Siësta in Westende-
Bad uit. Het echtpaar heeft twee zonen 
en vier kleinkinderen. 

Zestig jaar huwelijk
Bertha Derweduwen en Michel Serrus stapten op 
7 oktober 1955 in het huwelijksbootje. Het koppel 
baatte vroeger een bloeiende groot- en kleinhandel 
van dames- en herenkledij uit in Menen. Nadat de 
jubilarissen jarenlang hun vakantie doorbrachten in 
Nieuwpoort besloten ze in 1995 om zich definitief in 
onze badplaats te vestigen. Het diamanten paar heeft 
twee kinderen, drie kleinkinderen en twee achter-
kleinkinderen.

Diamanten paar 
Louis Van Holsbeeck en Mona Lefere huwden 
op 1 oktober 1955. Louis startte in 1958 met 
een dokterspraktijk in Roeselare. Mona stond 
hem jarenlang bij met de nodige raad en daad. 
In 1955 trokken ze voor het eerst naar Nieuw-
poort en vijf jaar later bouwden ze een eigen 
huis op het Sint-Bernardusplein. De jubilaris-
sen hebben drie zonen, tien kleinkinderen en 
drie achterkleinkinderen.
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Gouden koppel
Albert Caekelbergh en Christiane 
Fastenaekels beloofden elkaar 
eeuwige trouw  op 12 november 
1965. Christiane heeft een lange 
carrière als telefoniste bij de 
N.I.R./BRT achter de rug. Albert 
ging destijds aan de slag bij de 
dienst onthaal en security van 
de Franstalige omroep. In 1982 
kochten ze een tweede verblijf 
in Nieuwpoort-Bad en in 2000 
vestigden zich definitief in onze 
stad. Het gouden paar heeft drie 
kinderen en vijf kleinkinderen. 

Zestig jaar gehuwd 
Georges Feys en Yolande 
Blommaert gaven elkaar hun 
ja-woord op 12 november 1955. 
Georges leerde de stiel van 
patissier en werkte destijds 
bij de S.E.O. in Oostende. Het 
diamanten paar verblijft sinds 
augustus 2013 in het WZC Ten 
Anker. Beiden zijn fervente 
kaarters en het koppel gaat 
graag mee op stap met de vrij-
willigers van het rusthuis. De 
jubilarissen hebben samen een 
dochter met wie ze een hechte 
band hebben. 
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Kunstprijs
Het thema van de tweejaarlijkse Kunstprijs 
M.J.Moortgat-Keukelinck was dit jaar Muziek. 
Negen verschillende kandidaten brachten op 24 
oktober 2015 hun zelfgeschreven nummer voor een 
geïnteresseerd publiek. De prijzenpot bedroeg 
€ 1300 en werd verdeeld onder  Bert Bailleul 
(Contra wah sa) die € 800 won en Evie Locqueneux 
die € 500 mee naar huis mocht nemen. Op de foto 
ziet u de medewerksters van de dienst cultuur, ju-
ryleden Johan Bouttery, Schepen Vanden  Broucke, 
Benny Merlevede, Tout va bien, Laurens Vanstee-
landt (Poppunt) en voorzitter van de cultuurraad 
Mieke Ronsmans.

NCB-dertig jaar Ishtar
De Nieuwpoort Concert Band bestaat dertig jaar 
en heeft dat op zondag 22 november gevierd met 
een dubbelconcert met Ishtar in de City. Daarnaast 
speelden zowel de Nieuwpoort Concert Band als 
Ishtar ook hun eigen programma. ‘O julissi’, het lied 
waarmee Ishtar in 2008 België vertegenwoordigde op 
het Eurovisiesongfestival, mocht uiteraard niet ont-
breken. Cindy Schrijvers leidde als dirigente alles in 
goede banen terwijl Dimitri Verbrugge de presentatie 
zoals altijd zeer vakkundig op zich nam.  

Handbooggilde
Het Nieuwpoortse stadsbestuur 
ontving de Koninklijke Handboog-
gilde Sint-Sebastiaan op zondag 
1 november op het stadhuis. De 
aanleiding was het behalen van de 
Europese titel van Tom Verheyde en 
het 77ste schuttersjaar van Oscar 
De Smet. Tom Verheyde kroonde 
zich tot kampioen in een deelne-
mersveld van liefst 150 deelnemers 
voor het individuele kampioenschap. 
Oscar De Smet is als kranige ne-
gentiger de oudste en langst actieve 
schutter van België. Hij kroonde 
zich de voorbije jaren acht keer tot 
schutterskoning. Twee fantastische 
prestaties om u tegen te zeggen, 
van harte gefeliciteerd! 
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Cheque NBB aan 
De Zathe
Ook woonzorgcentrum De 
Zathe kan rekenen op de steun 
van de vzw Nieuwpoortse Blau-
we Boei in de vorm van een 
cheque van € 2000. Met dat 
geld zal een multimediaal bord 
worden aangekocht. De vzw die 
de oesterbeurs mee orga-
niseert, had de bewoners in 
oktober al eens oesters laten 
proeven. Voor veel bewoners 
betekende dit meteen de allereerste kennismaking met dit lekkers!

Stadswandelroute
Provinciebedrijf Westtoer stelde onlangs de stads-
wandelroute officieel voor. De wandeling van 7,8 
km begint aan het bezoekerscentrum Westfront 
Nieuwpoort en loopt langs nog veertien andere 
bezienswaardigheden. Klinknagels begeleiden de 
wandelaar op een subtiele maar duidelijke manier. 
In de wandeling komt de ontwikkeling van de stad, 
het oorlogsverhaal, de wederopbouw en de mari-
tieme geschiedenis aan bod.

Cheque NBB aan Thuisop-
pas
Elk jaar organiseert de vzw Nieuwpoortse 
Blauwe Boei samen met het Nieuwpoortse 
stadsbestuur de oesterbeurs. Deze vzw zet 
elk jaar met bijzonder veel enthousiasme 
haar schouders onder dit evenement om 
er keer op keer een geslaagde editie van te 
maken. Bovendien gaat de opbrengst tel-
kens naar een goed doel. Vorig jaar bracht 
de oesterbeurs liefst € 2000 en dat bedrag 
werd op vrijdag 9 oktober 2015 integraal 
geschonken aan de vzw Thuisoppas. De CM 
biedt deze dienst voor oppashulp aan voor 
mensen die een hulpbehoevend familielid 
thuis verzorgen. 



 

Domino armoedebestrijding
Naar aanleiding van de Werelddag van verzet 
tegen armoede op 17 oktober werd een marktactie 
gehouden waarbij soep werd uitgedeeld en werd 
stilgestaan bij de betekenis van leven in armoede. 
Daarnaast werd de Verklaring van Burgemees-
ters tegen kinderarmoede ondertekend. Het sluit 
aan bij het nieuwe project Domino – bouwen aan 
kansen voor kinderen dat opgestart is na een 
oproep voor lokale projecten in de bestrijding van 
kinderarmoede die de Vlaamse Overheid in 2013 
lanceerde. 

Prijsuitreiking scholenwedstrijd
Op 21 oktober 2015 vond de 51ste editie van de scholenwedstrijd plaats. In het totaal namen er 72 leerlingen van de Nieuwpoortse 
scholen deel. Zij kregen er vragen over de Eerste en Tweede Wereldoorlog, de dynastie en het bestuur van ons land, onze provincie en 
onze stad. De Verbroedering van de Vaderlandslievende Maatschappijen maakte op 11 november de uitslag van de wedstrijd bekend. 
Miel Persyn uit Oostduinkerke won in de reeks eerste graad secundair onderwijs. In de categorie van het vijfde en zesde leerjaar 
van de basisschool werd de eerste plaats gedeeld door Iben Hennebert, Kobe Mus, Mauro Duron en Jade Persyn. Alle deelnemers 
keerden huiswaarts met een waardebon. 

IN BEELD



IN BEELD

Boek Vanden Bussche
Op vrijdag 13 november werd een nieuw boek over 
de oorlogsgebeurtenissen in onze regio voorgesteld. 
Marc Vanden Bussche, burgemeester van Koksijde, 
is de auteur van ‘Leven en dood in Koksijde en 
Veurne-Ambacht tijdens WO I’. Het chronologisch 
verhaal begint met de grote mobilisatie in 1914 en 
eindigt op 31 december 1918.  De talrijke foto’s in 
het boek schetsen een treffend beeld over wat er 
zich afspeelde tijdens de donkere oorlogsjaren. Het 
Nieuwpoortse stadsbestuur wenst burgemeester 
Marc Vanden Bussche te feliciteren met dit boeiend 
boek dat ongetwijfeld heel wat kustbewoners en 
mensen uit onze regio zal interesseren. 

Cheque adviesraad
Op dinsdag 17 november werd de 
vergadering van de adviesraad voor 
mensen met een handicap aangevat 
met de overhandiging van een che-
que van € 1000 door West Shooting 
Nieuwpoort, de vereniging die op 18 
en 19 juli 2015 een kleiduifschieting 
organiseerde. De adviesraad besloot 
om met deze schenking de aankoop 
van nieuwe strandrolstoelen mee te 
helpen financieren. De adviesraad 
dankt van harte de gulle schenkers 
en hoopt hen te mogen verwelko-
men bij de ingebruikname van de 
nieuwe jutters volgend jaar!

Smiley WZC
De grootkeuken van het woonzorgcentrum “De 
Zathe” ontving op 1 oktober 2015 zijn 2e Smiley. 
Deze Smiley is een label voor keukens die 100% 
de wetgeving respecteren betreffende kwaliteit, 
veiligheid van de voedingsmiddelen, alsook hun 
traceerbeleid. Deze erkenning is het resultaat van 
een erg succesvolle samenwerking met het per-
soneel van Sodexo en het eigen keukenpersoneel. 
In 2010 werd de eerste Smiley toegekend in ons 
vorig woonzorgcentrum. Nu, vijf jaar later, valt 
ons WZC De Zathe dus opnieuw in de prijzen!
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Vrijdag 1 januari 2016
IJs in de Stad: Nieuwjaarsdrink
Zie p.

IJs in de Stad: The Joe Cocker Connection
Zie p.

IJs in de Stad: IJspiste
Op nieuwjaarsdag is de schaatspiste uitzonder-
lijk geopend van 14 u. tot 21 u.

Concert: Koen De Smet “Live”
Eindejaarsfeest aan zee- Koen De Smet “Live”. 
Locatie: Hendrikaplein, Nieuwpoort 
Aanvang: 16 u. – 18.30 u. 

Zaterdag 2 januari 2016
IJs in de Stad: slotdag
Slotdag van IJs in de stad. Geniet voor de laat-
ste keer van het sfeervolle après-ski dorp. Op 
het programma: genieten van een hapje en een 
drankje aan één van de gezellige kerstchalets en 
je uitleven op de schaatspiste!

Concert: Steve Tielens
Eindejaarsfeest aan zee- Steve Tielens. Locatie: 
Hendrikaplein, Nieuwpoort 
Aanvang: 18.15 u. 

Nieuwjaarsconcert 
Zie p.

Concert: Die Original Spitzbuam
Eindejaarsfeest aan zee: Die Original Spitzbuam. 
Gratis toegang. Aanvang: 15 u. 
Locatie: Hendrikaplein, Nieuwpoort.

Zondag 3 januari 2016
Maandelijkse vergadering Koninklijke Postze-
gelclub van de Westhoek
Elke eerste zondag van de maand (behalve in juli 
en augustus): ledenvergadering met info over fi-
latelie in het algemeen, verkoop onder de leden 
en tombola. Ruilmogelijkheid via ruilboekjes. 
Gezellige sfeer. Locatie: Hotel Cosmopolite, Ko-
ning Albert I laan 141, Nieuwpoort.
Info: T 058 23 37 42

Nieuwjaarsconcert
 Zie p. 

Woensdag 6 januari 2016
Lezing: Hirohito: De efficiënte buiging van de 
Edelman
Lezing door Jeannick Vangansbeke. In Japan 
staat de 2ste eeuw bekend onder de naam sjoa; 

onder de regeerperiode van keizer Hirohito be-
tekent het begrip vrede en harmonie. Toen Hiro-
hito een liberale koers begon te varen, werd deze 
door de militairen gesaboteerd. De oorlog kon hij 
niet verhinderen, er een einde aan maken wel? 
Locatie: Cultuurhuis, Hoogstraat 2, Nieuwpoort
Aanvang: 14.30 u. – 17 u Prijs: € 4, Davidsfonds-
leden € 3. 

Donderdag 7 januari 2016
Cinema City: Interstellar
Prijs: € 4 Voordeelpas: € 2 Filmpas: € 2,50 
(€ 25 voor 10 entrees). Locatie: City, Valkestraat 
18, Nieuwpoort. Aanvang: 14 u. en 20 u.   

Zaterdag 16 januari 2016
Theatervoorstelling: Radio Guga (uitverkocht)
Radio Guga is de straffe liveband rond maestro-
loog Guga Baul. Guga is een begenadigd stem-
menimitator en weet uit die gave al langer char-
mante comedy te puren. Maar de maestroloog 
heeft nog andere pijlen op zijn boog. Geruggen-
steund door een fantastische live-band trekt Guga 
nu volledig de muzikale kaart. Locatie: Centrum 
Ysara, Dienstweg Havengeul 14 Nieuwpoort. 

Donderdag 21 januari 2016
Donderdag Filmdag: Paradise Trips
Prijs: € 4 Voordeelpas: € 2 Filmpas: € 2,50 
(€ 25 voor 10 entrees). Locatie: Centrum Ysara, 
Dienstweg Havengeul 14, Nieuwpoort. Aanvang: 
14 u. en 20 u.   

Zaterdag 23 januari 2016
Concert: Barbara Dex (ft. Buscemi): Dex, Drugs 
& Rock’n Roll
Dat Kempense diva Barbara Dex heel wat in 
haar mars heeft, kon Vlaanderen reeds vele ja-
ren ondervinden. Het zangtalent en de muzikale 
goesting van Dex zijn onuitputtelijk, hoog tijd dus 
voor wat nieuw werk. Met ‘Dex, Drugs & Rock’n 
Roll stelt’ stelt Barbara haar gloednieuwe CD 
voor. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Haven-
geul 14,  Nieuwpoort. 
Aanvang: 20 u. Tickets: VVK € 14 ADD € 16,5 
Korting: € 2 voor -26 jaar en 60+. Voordeelpas 
voor de Nieuwpoortse jeugd: 50% korting

Vrijdag 29 januari 2016
Lezing: Gedichtenwedstrijd - prijsuitreiking
Zie p.

Zaterdag 30 januari 2016
Voordracht: Batumi Raptor Count
Na 3 bezoeken aan het mekka voor de roofvogel-
liefhebber,  heeft Wim Bovens een Powerpoint in 

elkaar gestoken die diverse punten aan zal halen 
van de roofvogeltrek in Georgië. Aanvang: 20 u. 
Prijs: € 2 Locatie: City, Valkestraat 18

Donderdag 4 februari 2016
Cinema City: Mr. Holmes
Prijs: € 4 Voordeelpas: € 2 Filmpas: € 2,50 
(€ 25 voor 10 entrees). Locatie: City, Valkestraat 
18, Nieuwpoort. Aanvang: 14 u. en 20 u.   

Vrijdag 5 februari 2016
Theatervoorstelling: Steven Goegebeur: Man 
van de wereld
Reizen werd Steven letterlijk met de paplepel 
ingegeven. Verwekt tijdens de huwelijksreis van 
zijn ouders in Mallorca, startte hij zijn eerste 
reis. Als zoon van een reisleider stal hij als peu-
ter met blonde haren en guitig snuitje het hart 
van menig airhostess. Elke schoolvakantie was 
er wel ergens een hotel of resort dat geïnspec-
teerd moest worden. Locatie: City, Valkestraat 
18, Nieuwpoort. 
Aanvang: 20 u. Tickets: VVK € 10 ADD € 12,5 
Korting: € 2 voor -26 jaar en 60+. Voordeelpas 
voor de Nieuwpoortse jeugd: 50% korting

Zondag 7 februari 2016
Theatervoorstelling: 4HOOG 
De koning zonder schoenen
Een voorstelling over verdriet, hoop en geluk. 
Over geven en krijgen en dat rijkdom meer is dan 
rijk zijn. De koning zonder schoenen is een echte 
4Hoog-klassieker. Met een nieuw decor en nieu-
we kostuums, geïnspireerd op het oeuvre van 
kunstenaar René Magritte. Locatie: Centrum 
Ysara, Dienstweg Havengeul 14 Nieuwpoort. 
Aanvang: 14.30 u. Tickets: VVK € 6 ADD € 8,5 
Korting: € 2 voor -26 jaar en 60+. Voordeelpas 
voor de Nieuwpoortse jeugd: 50% korting

Maandelijkse vergadering Koninklijke 
Postzegelclub van de Westhoek
Elke eerste zondag van de maand (behalve in juli 
en augustus): ledenvergadering met info over fi-
latelie in het algemeen, verkoop onder de leden 
en tombola. Ruilmogelijkheid via ruilboekjes. 
Gezellige sfeer. Locatie: Hotel Cosmopolite, Ko-
ning Albert I laan 141, Nieuwpoort.
Info: T 058 23 37 42

Maandag 8 februari – vrijdag 12 februari 2016
Sportreis rond de wereld  
Zie p.
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Woensdag 10 februari 2016
Kinderfilmnamiddag: Minions
Vanaf peuterleeftijd. Aanvang: 14 u. Prijs: € 3 
Voordeelpas voor Nieuwpoortse jeugd: € 1,50 
Locatie: Centrum Ysara, dienstweg Havengeul 
14, Nieuwpoort. 
Info: www.cultuurnieuwpoort.be en via T 058 79 
50 00

Woensdag 10 februari 2016
Bezoek met gids aan het Vlaams Natuurreser-
vaat De IJzermonding te Nieuwpoort
Tijdens de krokusvakantie kunnen we een be-
zoek aan de IJzermonding niet laten varen. Een 
ervaren natuurgids neemt je mee doorheen de 
mooiste parel van Nieuwpoort met zijn rijke fau-
na en flora. Zin om een aalscholver, bergeend of 
scholekster van dichtbij te zien, doe dan zeker 
uw verrekijker mee. Misschien spot je nog een 
rustende zeehond. Gratis deelname, geen in-
schrijving vereist. 
Duur: 10 u. – 12 u. Organisatie: Kinderboerderij 
De Lenspolder. Locatie: Parking Halve Maan-
straat

Donderdag 11 februari 2016
Schelpenwandeling met natuurgids
We gaan op zoek naar schelpen en zeeorganis-
men op het strand, afsluiten doen we door een 
mooi schelpenmasker te maken op het strand. . 
Gratis deelname. Vooraf inschrijven is niet nodig. 
Afspraak om 10.30 u. aan de dienst toerisme, 
Hendrikaplein 11. Info en organisatie: kinder-
boerderij ‘De Lenspolder’ – kinderboerderij@
nieuwpoort.be.

Zondag 14 februari 2016
Strand-Poldertoertocht Mountainbike Zie p. 

Maandag 15 februari 2016
Start to run 
Zie p.

Donderdag 18 februari 2016
Donderdag Filmdag: 
Le Tout nouveau testament
Prijs: € 4 Voordeelpas: € 2 Filmpas: € 2,50
(€ 25 voor 10 entrees). Locatie: Centrum Ysara, 
Dienstweg Havengeul 14, Nieuwpoort. Aanvang: 
14 u. en 20 u.   

Zaterdag 27 februari 2016
Theatervoorstelling: D’Irque & Fien
Carrousel des moutons 
Zie p. 

Van 30 juli 2015 tot 30 april 2018
Workshop: beeldhouwkunst
Van 2014 tot 2018 kunnen mensen wereldwijd 
workshops volgen om samen 600.000 beeldjes te 
maken uit klei: één beeldje voor iedere gesneu-
velde op Belgische bodem. Alle beeldjes samen 
zullen uiteindelijk de land art installatie CWRM 
vormen op het niemandsland van de frontzone 
rond Ieper. Kom jij ook een beeldje maken? In-
schrijven via lotte.moeyaert@vzwkunst.be
Voor € 5 word je peter of meter van een beeldje. 
Je naam komt op een dog tag aan het beeldje te 
hangen, samen met de naam van een slachtoffer 
van op de Namenlijst van het IFFM. De helft van 
dit bedrag gaat naar een goed doel dat kinderen 
steunt die nu in oorlogssituaties leven.  

Van 27 juni 2015 tot 19 juni 2016
Expo: Les Demoiselles de Nieuport
Les demoiselles de Nieuport. Het zijn jonge, 
schalkse Franse marinesoldaten - Bretoenen ei-
genlijk - die Nieuwpoort komen verdedigen. Het 
lijken wel mannelijke mannequins met hun open 
kraag en gestreepte trui en met een grote rode 
dot op hun matrozenmuts. Maar mispak u niet: 
ze hadden bij Melle, Diksmuide en Steenstrate 
bewezen dat ze te duchten tegenstanders waren. 
Tickets: € 7 = inbegrepen in ticket Westfront  Vol-
wassenen: €  7 Kinderen t/m 6 jaar: gratis  
Jongeren tussen 7-25 jaar: € 5 Locatie: West-
front Nieuwpoort, Kustweg 2

Start 2016 met een knal en geniet van een
heerlijke fles ‘Champagne de Nieuport’.

Verkrijgbaar bij de dienst toerisme,
Stadhuis, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort.

LANGDURIGE EVENEMENTEN



Kies voor de 
gezondste bank 

van België.
Volgens de resultaten van het comprehensive assessment van 2014,  

uitgevoerd door de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België.

Z A K E N K A N TO O R  D E B R U Y N E  B V B A 
Marktplein 13, 8620 Nieuwpoort
058 23 84 68 | debruyne@argenta.be 
OR 0458.041.225 | FSMA 26698 cA-cB | RPR Veurne
Principaal: Argenta Spaarbank nv | Argenta Assuranties nv

Uw appeltje voor de dorst • www.argenta.be

  

ADVO C AT E N K AN TO O R
Dirk BAILLEUL

Reeds méér dan 30 jaar
gespecialiseerde rechtsbijstand bij:

• Strafrechtelijke verdediging en burgerlijke partijstellingen

• Verkeersrecht 

• Mede-eigendom, huur- en bouwrecht

• Faillissementsrecht en schuldbemiddeling

• Handelsrecht met onder meer overlating van uw 

handelszaak, inning achterstallige facturen, contracten, ...

• Milieuproblematiek

Astridlaan 19,
Nieuwpoort
T 058 23 47 22
F 058 23 91 47 
dirk.bailleul@skynet.be
lawsec@skynet.be
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In ‘t Jaer des Heeren 1284...
Graef Van Vlaenderen, Gwijde van Dampierre, ... bouwt twee Vierboete Torren 
langs ‘d Havene van Niepoort, om de Schepen bij nachte uyt ende in vaerende 
te lichten’...
Naar Mathias Reynoudts’  ‘Kroniek van Niepoort’ omstreeks 1680

‘De Niepoorsjche Groote Vieërboete’

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

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

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

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

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

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

Carl Debruyne
Dec 2006

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

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

Marktstraat 36, Nieuwpoort
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verkoop verhuur

verkoop verhuur

Isabelle Deconinck & Wim Vande Kerckhove

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

www.immodekaai.be


