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Voorwoord

Beste inwoners,

Fietsen en wandelen, toerisme en recre-
atie zullen de komende decennia nog veel 
meer aan belang winnen aan onze kust. 
Als stadsbestuur willen wij daar passend 
op inspelen door het natuurbeheer, groen 
en bebloeming verder planmatig aan te 
pakken. Grootschalige initiatieven zoals de 
verwezenlijking van de groene gordel rond 
de stad en de heraanleg van onze stadspar-
ken maken deel uit van ons groenbeleid.

Zo wordt binnenkort gestart met de her-
inrichting en uitbreiding van het Maritiem 
Park langs de Havengeul. Nieuwe wan-
delpaden in duurzaam materiaal en de aanleg van bloemenweides onder de 
nieuwe en bestaande boomgroepen zullen dit park een flink stuk aantrekkelij-
ker maken. Het park krijgt ook een wadi om het hemelwater te bufferen en een 
verhoogde dijk om bij noodweer het stijgende zeewater tegen te houden.

Speeltoestellen, bewegingstoestellen en picknickzones met vaste BBQ’s zullen 
ongetwijfeld bij vele recreanten in de smaak vallen. Hondenbaasjes kunnen hun 
trouwe viervoeter uitlaten in de afgebakende uitloopzone.

Het Prins Mauritspark wordt eveneens in een nieuw kleedje gestopt. De ideeën-
tuintjes worden omgevormd tot één grote belevingstuin met een beeldenroute 
en een grote waterpartij. Visuele blikvanger wordt het amfitheater waar diverse 
evenementen en optredens zullen plaatsvinden.
Alle paden worden vernieuwd samen met de rest van de parkinfrastructuur 
zoals fietsstallingen, zitbanken, informatieborden en de openbare verlichting. 
Ter hoogte van het veer wordt een nieuw speelplein en een picknickzone aan-
gelegd. Het Prins Mauritspark krijgt een grotere belevingswaarde dankzij een 
betere integratie met natuurlijke landschappelijke kenmerken en grotere di-
versiteit aan recreatieve voorzieningen.

Een echte blikvanger in Nieuwpoort-Bad wordt het nieuwe groenplein tussen 
het Centrum Ysara en de Lombardsijdestraat. Op dit groenplein krijgt de over-
bekende schildpad, het prachtige kunstwerk ‘Searching for Utopia’ van de Bel-
gische kunstenaar Jan Fabre, een centrale plaats.

In september 2017 wordt gestart met de herinrichting van de Marktstraat, de 
Potterstraat en een gedeelte van de Oostendestraat. De Marktstraat wordt een 
belevingsstraat met brede voetpaden en heel wat groen. We willen met het aan-
planten van bomen het historische Marktplein en het stadscentrum aantrek-
kelijker maken!

Burgemeester Geert Vanden Broucke
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milieu

Verandering regeling huisvuil 2017

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

• Zone E: Tweewekelijks op woensdag en 
niet op vrijdag. 

het afval mag ten vroegste de dag voor de 
ophaling aangeboden worden en dit van
1 oktober t.e.m. 31 maart vanaf 18 uur. 
Van 1 april t.e.m. 30 september is dit 
vanaf 20 u.

Veranderingen recyclagepark

Nieuwe naam
Het containerpark verandert van naam 
en zal voortaan ‘recyclagepark’ heten.

Inwoners en tweedeverblijvers 
In het voorjaar 2017 voorzien we nieuwe 
zuilen op het recyclagepark. Alle zui-
len worden uitgerust met een ‘touch 
screen’ waardoor het gebruiksgemak 
van het recyclagepark zal vergroten. 
Voortaan zal je enkel met je bankkaart 
(geen kredietkaart) kunnen betalen.

Door deze werken zal het recyclagepark 
van 6 maart 2017 tot en met 8 maart 
2017 uitzonderlijk gesloten zijn. De slui-
tingsduur kan nog gewijzigd worden 
afhankelijk van weers- of onvoorziene 
omstandigheden.

Niet-Belgische tweedeverblijvers
Niet-Belgische tweede verblijvers die-
nen een speciale chipkaart bij de IVVO 
Klantendienst aan te vragen. Dat is 
mogelijk via de website www.ivvo.be 
waar je bovenaan de pagina via de knop 
‘Klantendienst’ een bijgevoegd invulfor-
mulier kan invullen. Een chipkaart voor 
niet-Belgische verblijvers kost € 8 (incl. 
BTW).

opgelet! Je moet je huidige toegangs-
kaart blijven gebruiken tot de nieuwe 
zuilen geplaatst zijn. Met je nieuwe 
kaart krijg je immers geen toegang tot 
het recyclagepark zolang de oude zui-
len actief zijn.

De tarieven wijzigen niet. Volgende ta-
rieven hanteren we op het recyclage-
park Nieuwpoort:

Bedrijven
Ook bedrijven en verenigingen dienen 
een speciale chipkaart aan te vragen bij 
de IVVO Klantendienst. Bedrijven beta-
len € 8 (exclusief 21% BTW). Als zij hun 
kaart met een bedrijfslogo willen laten 
personaliseren, kost deze kaart € 16 
(exclusief 21% BTW). Ook hier treedt de 
nieuwe kaart pas in werking als de oude 
zuilen vervangen zijn! 

De tarieven wijzigen niet. Volgende ta-
rieven zijn van kracht op het recyclage-
park Nieuwpoort:

Wat nog?
In 2017 zal je geen toegang meer krij-
gen tot het recyclagepark indien jouw 
rekening een negatief saldo vertoont. 
Ook kan je het park niet verlaten voor-
dat het negatief saldo is vereffend. Je 
kan betalen met bankkaart of door het 
storten van een provisie op de rekening 
van het recyclagepark. 
Een overschrijvingsformulier kan je op 
het recyclagepark verkrijgen. Bij je 
nieuwe chipkaart zit tevens een formu-
lier zodat je vooraf geld op de rekening 
kan storten waardoor je toegang gega-
randeerd blijft. Je kan ook een provisie 
storten via de gestructureerde medede-
ling en het rekeningnummer die op het 
ticket van jouw bezoek vermeld staan.

Als je betalende fracties op het recycla-
gepark aanbrengt, dan wordt minimum 
5 kg per fractie aangerekend. Wacht 
daarom met een bezoek aan het recy-
clagepark tot je genoeg verzameld hebt. 

Wens je meer info? Neem dan contact 
op met de IVVO Klantendienst via T 057 
21 41 60 of info@ivvo.be.

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

Grofvuil 
(brandbaar afval)

Asbestafval 
vanaf 201 kg

Inert bouwafval
en houtafval

Tuinafval

€ 0,07 per kg (tot 
1000 kg) 
€ 0,10 per kg 
(1001-2500 kg) 
€ 0,20 per kg 
(>2500 kg)

€ 0,25 per kg € 0,07 per kg (tot 
1000 kg) 
€ 0,10 per kg 
(1001-2500 kg) 
€ 0,20 per kg 
(>2500 kg)

€ 0,00 per kg (tot 
1000 kg)
€ 0,04 euro per kg 
(1001-2500 kg) 
€ 0,10 per kg 
(>2500 kg)

Grofvuil 
(brandbaar afval)

Asbestafval

€ 0,20 per kg € 0,25 per kg

Inert bouwafval 
en houtafval

Tuinafval

€ 0,20 per kg € 0,10 per kg



milieu

de burger vraagt

Voor een beetje vuil, ook al is het klein, moet je in de vuilbak zijn

Dit is een titel die zeker kan tellen! Wat 
ook kan tellen is volgend cijfer: 20.000 
kg! Deze hoeveelheid zwerfvuil werd er 
tijdens de grote zwerfvuilopruimdag van 
IVVO in 2015 en 2016 opgehaald. In het 
voorjaar van 2017 staat er opnieuw een 
opruimdag op het programma. Hopelijk 
voelen heel wat verenigingen zich weer 
geroepen om de handen uit de mouwen 

te steken. 
Als je met jouw vereniging een traject 
van 8 km hebt opgeruimd, krijg je een 
vergoeding van € 20. Dit is de uitgelezen 
kans om met jouw vereniging of school 
een kleine daad te verrichten voor een 
groot resultaat!

Wens je met jouw vereniging deel te ne-

men aan de grote zwerfvuilopruimdag 
op zaterdag 18 maart 2017 of wil je meer 
info? Neem dan contact op met de mili-
eudienst of met IVVO op T 057 23 08 83 of 
communicatie@ivvo.be.

Technische dienst - cel milieu
T 058 22 44 51

Groene Pluim 2016

De stedelijke milieuraad besloot op 17 ja-
nuari 2017 de Groene Pluim 2016 toe te 
kennen aan wim Bovens. 
Wim Bovens is administratief medewer-
ker van de natuurwerkgroep ‘De Kerk-
uil’ die activiteiten in de IJzer- en Pol-
derstreek ontwikkelt. De leden plaatsen 
nestkasten voor kerkuilen, sporen broed-
gevallen van bruine kiekendieven op, in-
ventariseren steenuilen, ringen jonge to-
renvalken, planten hagen en houtkanten 
voor akkervogels en zoeken kraamkolo-
nies van vleermuizen op. Alleen al door 
de grote verscheidenheid is het observe-
ren en fotograferen van vogels in Nieuw-
poort de moeite waard.

De milieuraad besloot de tweede geno-
mineerde - Mario Couvreur - een Groen 
Pluimpje toe te kennen. 
Mario Couvreur is in zijn vrije tijd een be-
zige bij op het gebied van natuur en groen 

en is lid van enkele milieugroeperingen. 
De laatste jaren ijverde hij via petities en 
sociale media voor het behoud van een 
aantal groene sites zoals het 11.11.11 
bosje. Groen is immers meer dan de op-
telsom van bomen, struiken en enkele 
kruiden. Volgens hem moet er steeds aan 

de toekomst van onze kinderen gedacht 
worden. 
Beiden ontvingen hun Groene Pluim uit 
handen van de voorzitter van de milieu-
raad Jan Hauweele. Ze kregen ook een 
cadeaubon voor de aankoop van Fairtra-
de-producten bij de lokale handelszaken.

de Burger vraagt!

Wij krijgen dagelijks vele interessante 
vragen van onze inwoners en bezoekers 
en we zijn van oordeel dat de antwoor-
den op deze vragen iedereen aangaan. 
In deze nieuwe rubriek zullen we daar-
om telkens enkele veelgestelde vragen 
voor jullie beantwoorden.
 
1. Waar is de Godin van de Wind?
Het standbeeld ‘Godin van de Wind’ 
staat al enige tijd niet meer op haar 

vaste plaats voor het staketsel. Het 
beeld werd immers vervangen door een 
kunstwerk van Willem Vermandere dat 
het begin van het Westelijk Front sym-
boliseert. Maar waar zal de ‘Godin van 
de Wind’ nu terecht komen? We zijn vol-
op bezig met de aanleg van het Maritiem 
Park langs de westoever van de Haven-
geul. Als de werken aan het park beëin-
digd zijn, krijgt zij daar een eigen plek 
waar ze rustig naar de zee kan kijken.



de burger vraagt

openbare werken

2. Wanneer is de pensioen-
 zitdag?
Een expert in werknemerspensioenen 
is elke 1ste dinsdag van de maand aan-
wezig op het stadhuis in het kabinet van 
schepen Gunst (eerste verdieping), tel-
kens van 9 u. tot 11.30 u. en van 13.30 u. 
tot 16 u. Voor het RSVZ (pensioen zelf-
standigen) kan je terecht in de raadzaal 
(gelijkvloers) van 9 u. tot 12 u.  

3. Is vissen op de pier 
toegelaten?

Hengelen met lijn op de pier en aan de 
Havengeul is toegelaten en gratis. Als 
je wil hengelen bij kanalen, dan moet je 
in het bezit zijn van een visvergunning 
die je in elk postkantoor kan kopen. 

Op het strand van het natuurreservaat, 
tussen het staketsel en de grens met 
Middelkerke, mag er noch gehengeld, 
noch met netten gevist worden.

4. Hoe een strandcabine 
 aanvragen?
Als je interesse in een strandcabine 
hebt, stuur dan een mail met jouw con-

tactgegevens voor 15 januari door naar 
volgend emailadres: fabienne.jans-
sens@nieuwpoort.be of bel naar T 058 
22 44 31. Daarna word je in het centrale 
adressenbestand opgenomen en krijg 
je een algemene brief waarin expliciet 
gevraagd wordt of je wel degelijk een 
strandcabine wil huren. Voor 2017 zal 
het niet meer lukken om een strandca-
bine te huren aangezien de deadline al 
verlopen is. 

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

Voorbereidende conceptstudie 
door Studiebureau SumProject uit 
Brussel - T 02 512 70 11
brussel@sum.be

Technische dienst stad Nieuwpoort
•	Frederik Gunst, afdelingshoofd 

technische dienst - T 058 22 44 46
 frederik.gunst@nieuwpoort.be 
•	Erwin Cloet, diensthoofd cel 

wegen - T 058 22 44 54
 erwin.cloet@nieuwpoort.be 
•	Alain Cappelle, landschapsarchitect
 alain.cappelle@nieuwpoort.be

oostendestraat, Marktstraat en Potterstraat

Wie nu door de Marktstraat wandelt, 
moet vaak uitwijken voor verkeersborden, 
paaltjes, bloembakken etc. Bovendien 
worden heel wat fietsen tegen de gevels 
geplaatst en staan er heel wat reclame-
borden midden in het voetpad waardoor 
je continu moet zigzaggen.

De straat oogt nu weinig aangenaam, 
maar in de toekomst zal daar verandering 
in komen. De weg van de Kaai naar het 
Marktplein moet een open karakter uit-
stralen. Door het creëren van meer ruim-
te, meer terrasjes en meer sfeer zullen 
mensen bijgevolg meer zin krijgen om in 
deze straat rond te lopen.

Wat zal er veranderen?
De straat wordt één open ruimte van ge-
vel tot gevel zonder grote niveauverschil-
len. De symmetrische indeling biedt langs 
beide kanten van de rijweg gelijke moge-
lijkheden tot invulling: parkeerplaatsen, 
terrasjes, groenpartijen, zitbanken etc. Er 
wordt wel steeds rekening gehouden met 
de doorgang voor de hulpdiensten.
Deze belevingsstraat zal een zone 30 wor-
den. De automobilisten kunnen er nog 
parkeren, maar enkel van korte duur. Het 
blijft een éénrichtingsstraat waarbij fiet-
sers wél in beide richtingen mogen rijden.
Op de kruispunten (Oostendestraat/

Marktstraat/Langestraat en Marktstraat/
Ankerstraat) zullen we mooie, groene 
en gemakkelijk te snoeien boomsoorten 
plaatsen. De straatverlichting zal aan de 
huizen bevestigd worden en de uitvoering 
is in licht grijs. Ook werd er gekozen voor 
ledverlichting, wat weinig elektriciteit 
verbruikt. Daarnaast zal er aan de eige-
naars van de huizen gevraagd worden of 
de versieringen en beeldjes in de histori-
sche gevels extra benadrukt mogen wor-
den door sfeerverlichting.

Wanneer starten de werken?
De aanvang van de werken is voorzien 
voor september 2017. Het stadsbestuur 
is zich bewust van de hinder van de wer-
ken voor de handelaars in deze straten. 
De straten zouden gebruiksklaar moeten 

zijn tegen de zomer 2018. De volledige 
afwerking zal meer tijd in beslag nemen. 



gezondheid

Gratis infosessie darmkanker

Dikkedarmkanker blijft een groot pro-
bleem. Jaarlijks krijgen ongeveer 5.000 
Vlamingen de diagnose en ongeveer 1.750 
mensen sterven eraan. Om dit sterftecij-
fer terug te dringen, startte de Vlaamse 
Overheid in 2013 met een bevolkingson-
derzoek. Dit zou tot 400 sterfgevallen per 
jaar kunnen voorkomen.

Alle mannen en vrouwen tussen 56 en 74 
jaar ontvangen om de twee jaar een uit-
nodiging met een stoelgangstest in de 
bus. In Nieuwpoort neemt momenteel 
47,1% van deze doelgroep deel aan dat 
onderzoek. Een goed begin, maar toch is 
er nog wat werk aan de winkel!

Het stadsbestuur van Nieuwpoort orga-
niseert daarom als ‘Gezonde Gemeente’  

een infonamiddag, waarin mensen over 
de symptomen van darmkanker en het 
belang van vroegtijdige opsporing geïn-
formeerd kunnen worden. Dr. Vandenbus-
sche, gastro-enteroloog in het AZ West 
in Veurne, verzorgt deze lezing. Na zijn 
boeiende uiteenzetting krijg je de kans 
om vragen te stellen. Ook wie buiten de 
doelgroep van het bevolkingsonderzoek 
valt, is zeker welkom!

Praktische info infonamiddag 
dikkedarmkanker:
Wanneer? Vrijdag 3 maart 2017 om 14 u.
Waar? Cafetaria Centrum Ysara, Dienst-
weg Havengeul 14, Nieuwpoort-Bad.
Kostprijs? Gratis. Vooraf inschrijven is 
nodig, via het Infopunt Welzijn in het So-
ciaal Huis.

Sociaal Huis - Astridlaan 103
sociaalhuis@nieuwpoort.be
T 058 22 38 75
Openingsuren: 
maandag: 8.30 u. - 11.45 u. & 13.30 u. 
- 17 u.
dinsdag t.e.m. vrijdag: 8.30 u. - 11.45 
u. 

Start rookstopcursus in Nieuwpoort

Ben je van plan om te stoppen met ro-
ken? Probeer het dan eens in groeps-
verband. Het contact met lotgenoten 
zorgt voor een extra duwtje in de rug en 
ook de professionele begeleiding biedt 
de nodige motivatie.
Op maandag 24 april 2017 organiseren 
we om 19.30 u. een gratis infosessie 
in de foyer van de City. We vragen ge-
interesseerden wel om zich vooraf in te 
schrijven. Laattijdige beslissers zijn op 
de avond zelf ook nog welkom. 
Vanaf maandag 8 mei 2017 start de ei-
genlijke rookstopcursus. Deze bestaat 
uit zeven bijeenkomsten van anderhalf 
uur en een terugkommoment na de 
zomer. Erkend tabakoloog Stefaan De-
moen uit Koksijde begeleidt de groep, 
geeft handige tips en traint je vaardig-

heden om herval te voorkomen. 
Dankzij de tussenkomst van de Vlaam-
se overheid betaal je als deelnemer 
slechts € 48 voor de hele training. Heb 
je recht op een verhoogde tegemoetko-
ming via de mutualiteit of ben je 20 jaar 
of jonger? Dan krijg je 50% korting! De 
betaling (cash) gebeurt bij de inschrij-
ving tijdens de infoavond of via het Inf-
opunt Welzijn in het Sociaal Huis. Bij de 
inschrijving wordt ook aan elke deelne-
mer een klevertje van de mutualiteit 
gevraagd.

Volg zeker de infosessie als je nog niet 
helemaal van deze rookstopcursus 
overtuigd bent! Wie meteen al voor de 
groepstraining wil betalen, mag zeker in 
het Sociaal Huis langskomen.

Meer info over stoppen met roken: 
www.vlaanderenstoptmetroken.be.

Praktische info rookstopcursus:
Gratis infosessie: maandag 24 april 
2017 om 19.30 u.
Groepstraining: maandag 8 mei, 15 mei, 
22 mei, 29 mei, 5 juni, 12 juni en 19 juni 
2017 + terugkommoment na de zomer, 
telkens van 19.30 u. tot 21 u.
Locatie: Foyer City, Valkestraat 18, 
Nieuwpoort-Stad
Kostprijs: groepstraining (€ 48 voor 8 
sessies - € 24 bij verhoogde tegemoet-
koming bij de mutualiteit of voor jonge-
ren t.e.m. 20 jaar)
Inschrijven: (ook voor de infosessie) bij 
Infopunt Welzijn - Sociaal Huis.



huis van het kind - oonie

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

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

www.student@work.be

ooNIE’s tip: Student@work

Veel jongeren werken als jobstudent. Het is een interessante manier om geld te verdienen omdat er minder sociale bijdragen 
betaald moeten worden. 

Jongeren mogen een beperkt aantal uur 
tegen verminderde sociale bijdragen 
werken. 
Sinds 1 januari 2017 is de regelgeving 
versoepeld. Nu mag je als student 475 
uur per jaar (in plaats van 50 dagen) 
werken. Werkgevers kunnen studenten 
daardoor gemakkelijker voor een paar 
uren op drukke momenten inzetten. Let 
wel! Je mag niet meer dan 240 uur per 
kwartaal werken, behalve in de zomer. 
Als je teveel verdient, is het mogelijk 
dat je ouders meer belastingen moeten 
betalen, omdat je niet meer ‘ten laste’ 
bent.

Hoe controleren hoeveel uur je gewerkt 
hebt? Via de overheidstoepassing stu-
dent@work kan je het aantal gewerkte 
uren makkelijk bijhouden. Zo kan je 
vermijden dat de 475 uur overschreden 
worden. Daarnaast kan je er ook een at-
test voor de werkgever of een overzicht 
van alle uitgevoerde studentenjobs be-
kijken. 

Nieuw aanbod: omnidoekamp voor kleuters

De jeugddienst en 
de sportdienst 
organiseren tij-
dens de eerste 

week van de paas-
vakantie samen een 
nieuw kamp voor 

kinderen uit de 
tweede en derde 

kleuterklas. Er staan 
heel wat sportieve, 

creatieve en ontspan-
nende activiteiten op het programma,  
waar verschillende Nieuwpoortse vereni-
gingen aan meewerken.

Heeft je kleuter nog niet eerder aan een 
kamp deelgenomen? Dan is dit een ideale 
kans! Er wordt namelijk meer aangebo-
den dan bij de andere kampen:
•	 Verwelkoming met koffiekoeken en een 

drankje, ook voor de ouders!

•	Elke middag een warme maaltijd (be-
grepen in de prijs).

•	Op het einde is er een slotdrink waar 
alle betrokken verenigingen op aanwe-
zig zullen zijn. Ouders kunnen hierdoor 
al even kennismaken met het bestaan-
de vrijetijdsaanbod voor hun kinderen

Er zijn maximum 20 plaatsen, dus wacht 
niet te lang met inschrijven! Dat kan vanaf 
maandag 13 maart 2017 via het jeugdcen-
trum, Dudenhofenlaan 2B, Nieuwpoort-
Stad.

Praktische info omnidoekamp
voor kleuters:
wie? Kleuters uit de 2e en 3e kleuterklas
wanneer? Maandag 3 april 2017 t.e.m. 
vrijdag 7 april 2017 (eerste week van de 
paasvakantie) van 9 u. tot 16 u. Er is op-
vang mogelijk in het jeugdcentrum voor 
en na het omnidoekamp. 

waar? Kaartershuisje, Leopold II-park, 
Nieuwpoort-Stad
Kostprijs? € 60 (incl. warme maaltijden 
inbegrepen) - € 30 met 
VDP+ - Cash betalen bij 
inschrijving! 



huis van het kind - oonie

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

Infoavond ‘Toeleiden van maatschappelijk kwetsbare gezinnen’

Praktische tips voor verenigingen 
en andere geïnteresseerden
De voordeelpas jeugd - cultuur - sport 
kent een groeiend succes. Kinderen en 
jongeren van gezinnen die aan de voor-
waarden van de pas voldoen, krijgen 
50% korting bij Nieuwpoortse vereni-
gingen. Het stadsbestuur en het OCMW 
leveren inspanningen om deze gezinnen 
te informeren en hen naar het reguliere 
vrijetijdsaanbod te leiden. 

Op donderdag 23 maart 2017 organise-
ren we van 19.30 u. tot 21.30 u. een gratis 
infoavond in het Sociaal Huis. Deze ses-
sie is bedoeld voor Nieuwpoortse vereni-
gingen, maar medewerkers van scholen 
en sociale organisaties die in dit thema 

interesse hebben, zijn ook welkom! 

In eerste instantie is deze avond be-
doeld voor de Nieuwpoortse verenigin-
gen, maar medewerkers van scholen en 
sociale organisaties die interesse heb-
ben in dit thema zijn ook welkom! Ark-
tos, een Vlaams expertisecentrum dat 
kinderen en jongeren steunt, begeleidt 
deze sessie.

Tijdens deze sessie bieden zij praktische 
tips in het omgaan met maatschappelijk 
kwetsbare kinderen, jongeren en hun 
ouders. Vanuit de visie van Arktos en 
via voorbeelden uit hun vele ervaringen 
duiden zij hoe je drempels kan wegwer-
ken en meer mensen naar jouw jeugd-, 
sport- of socioculturele vereniging kan 
leiden. Het belang van communicatie 
staat daarbij centraal.

Heb jij als Nieuwpoortse vereniging een 
aanbod voor kinderen en/of jongeren? 
Sta je open voor concrete tips om kwets-

bare doelgroepen (beter) te bereiken? Of 
kom je vaak in contact met gezinnen en 
heb je interesse in dit thema? Schrijf je 
dan zeker in voor deze boeiende avond!

Praktische info infoavond 
Voor wie? Nieuwpoortse verenigingen, 
scholen, sociale organisaties etc.
wanneer? Donderdag 23 maart 2017 
van 19.30 u. tot 21.30 u.
waar? Sociaal Huis, Astridlaan 103, 
Nieuwpoort-Stad
Kostprijs: gratis

Jeugddienst: Shana Poley
T 058 23 91 26
jeugd@nieuwpoort.be 
Sportdienst: Evelyn Vyvey
T 058 23 75 40
sport@nieuwpoort.be
Sociaal Huis: Ilse Cranskens 
T 058 23 38 75
sociaalhuis@nieuwpoort.be

PoP-UP inzamelpunt kinderkledij op school

De week na de krokusvakantie voorziet 
Domino in elke basisschool een ‘POP-UP 
inzamelpunt’ voor kinderkledij. Bij het 
brengen en halen van je kind(eren) kan 
je kledij voor de kledingwinkel Domino op 
school achterlaten.

wanneer? Van maandag 6 maart tot vrij-
dag 10 maart 2017.
wat? Kinderkledij in goede staat van 0 tot 
12 jaar in gesloten dozen of zakken. Liefst 
geen speelgoed! 
waar? In elke basisschool van Nieuw-
poort waar het logo ‘POP-UP inzamel-
punt Domino’ hangt.



Nieuwpoortse scholen in actie!

Sint-Bernarduscollege - Wodanza
Het Sint-Bernarduscollege zorgde op 14 en 15 januari 2017 
met '50 tinten blauw' voor een uniek spektakel in Centrum 
Ysara. De acteurs, dichters, zangers, dansers en de muzikan-
ten brachten een ontroerende ode aan de zee en de Nieuw-
poortse visserij. Een vijfhonderdtal enthousiaste toeschou-
wers woonde de voorstelling bij: een succes!

Gemeenteschool ‘De Pagaaier’ - Ontbijtactie 2017
Op 29 januari 2017 maakten zo’n 70 vrijwilligers zich klaar 
voor de 16de editie van de ontbijtactie van de gemeenteschool 
‘De Pagaaier’. Deze vrijwilligers brachten die dag 2250 ont-
bijtpaketten aan huis.
Een deel van de opbrengst gaat naar het project Domino dat 
kinderarmoede wil voorkomen en gelijke kansen voor alle 
kinderen wil creëren. Het andere deel van de opbrengst komt 
ten goede aan de kinderen van de gemeenteschool.

 ParkingPartners, Dienstweg 12a
T 058 24 04 79 - www.parkingpartners.be

Meer parkeerplaatsen voor Nieuwpoortenaars
Het parkeerbeleid zal vanaf 1 maart 
2017 licht gewijzigd worden. Een ge-
meentelijke parkeerkaart zal voortaan 
twee jaar geldig zijn. Met deze kaart 
kunnen bewoners overal gratis par-
keren in de betalende zone, met uit-
zondering van de Albert I-laan en de 
Lombarsijdestraat! In de oranje zones 

mogen bewoners van nieuwpoort met 
hun gemeentelijke parkeerkaart gratis 
parkeren.

Binnenkort wordt ook de ondergrondse 
parking ‘Parking Promenade’ geopend. 
Daar zal van nu af aan ook de parkeer-
winkel gevestigd zijn, die vroeger op het 

Hendrikaplein te vinden was. De mede-
werkers van Parking Partners zullen 
daar tijdens de kantooruren aanwezig 
zijn. 

In de ondergrondse parking gelden de 
volgende tarieven: € 2,50 (1 uur), € 4,50 
(2 uur) en € 6 (3-24 u.). 



vrije tijd

CULTUUr

Een beestig vakantieaanbod voor de jonge cultuurontdekkers!

Woensdag 1 maart 2017 - 14.30 u.
Centrum Ysara
FILM - HUISdIErGEHEIMEN
Wat spoken huisdieren uit wanneer de 
baasjes van huis zijn? Volg de avontu-
ren van de trouwe terriër Max, de slome 
kat Chloë, het snoezig dwergkeeshondje 
Gidget, de mopshond en lady-killer Mel, 
de knorrige bastaard Duke, de onnozele 
cavia Norman en het schattige maar ge-
stoorde konijntje Snowball.
Tickets: € 3- € 1,50 met jeugdvoordeelpas

Zaterdag 4 maart 2017 - 14.30 u.
City
THEATEr - PJoTr EN dE woLFSKI 
3+
Een upgrade van de klassieker ‘Peter en 
de Wolf’ van de Russische componist Pro-
kofiev, met een praatzieke Bruno Vanden 
Broecke als verteller. Het verhaal speelt 
zich af op, rond, en in een kleurrijke 
boom, met authentieke Russische passa-
ges, vertaald in het kleuterski.
Tickets: VVK € 6 - ADD € 8,50 - € 2 kor-
ting voor -26 jaar en 60+
Jeugdvoordeelpas: VVK € 3 - ADD € 4,25

Dinsdag 4 april 2017 - 14.30 u.
City
THEATEr - KIKKErKUS 5+
Als drie stofjes uit het heelal in een mod-
derpoel gekatapulteerd worden, veran-
deren ze langzaam in wezens met een 
rare kop en een vreemd lijf. Waar zijn ze 
in godsnaam terechtgekomen! In deze 
spannende en ontroerende theatervoor-

stelling neemt Rudy, een dolverliefd kik-
kertje, je mee op expeditie in en rond de 
poel. Ook andere vreemde bewoners zijn 
van de partij!
Tickets: VVK € 6 - ADD € 8,50 - € 2 kor-
ting voor -26 jaar en 60+
Jeugdvoordeelpas: VVK € 3 - ADD € 4,25

Woensdag 5 april 2017 - 14.30 u.
City
FILM - STorKS
Vroeger leverden ooievaars baby’s af. Nu 
leveren ze pakketjes af voor een internet-
bedrijf. Topbezorger Junior staat op punt 
om promotie te krijgen wanneer hij per 
ongeluk de ‘babymaakmachine’ activeert. 
Wanhopig proberen ze hun eerste baby af 
te leveren voordat de baas het doorkrijgt…
Tickets: € 3 - € 1,50 met jeugdvoordeelpas

Woensdag 12 april 2017 - 14.30 u
Centrum Ysara
FILM - TroLLS
Poppy is een vrolijke en naïeve trol. Haar 
overbezorgde en achterdochtige soort-
genoot Branch daarentegen is de enige 
trol is die niet zingt, danst of knuffelt. Als 
Poppy met haar grootste uitdaging ooit 
geconfronteerd wordt, ontdekt zij dat niet 
alle problemen met een liedje, een dansje 
en een knuffel opgelost kunnen worden.
Tickets: € 3- € 1,50 met jeugdvoordeelpas

Centrum Ysara: Dienstweg 
Havengeul 14, Nieuwpoort-Bad
City: Valkestraat 18, Nieuwpoort-
Stad
VVK: Infobalie Stadhuis - Infokantoor 
Hendrikaplein - City Valkestraat 
www.cultuurnieuwpoort.be

week van de Amateurkunsten 2017 - The making of…

Groepstentoonstelling 
Zaterdag 29 april t.e.m.
zondag 14 mei 2017
In heel Vlaanderen staan in april de 
amateurkunstenaars centraal en daar-
om organiseren we een gloednieuw 
expo in de Stadshalle. Met het thema 
‘The Making Of…’ willen wij het plezier 
van het creëren en de schoonheid van 
een kunst beoefenen in de verf zetten. 
Dit jaar ligt de nadruk dus ook op het 
proces van creëren. Wat heeft er tijdens 

het creatieproces invloed op het uitein-
delijke werk? Wat heb je allemaal nodig 
om iets te creëren? Waar halen kunste-
naars hun inspiratie?

Tussen de werken plaatsen we ook een 
creatieruimte. Misschien zie jij tijdens 
jouw bezoek aan het expo wel één van 
onze kunstenaars aan het werk

Locatie: Stadshalle - zaal Geeraert, 
Marktplein Nieuwpoort

openings-
uren: Da-
gelijks van 
10 u. tot 12 
u. en van 14 
u. tot 18 u. 
Maandag geslo-
ten. Gratis toegang.

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

Zaterdag 10 juni 2017
Als je denkt aan moderne kunst, denk 
je ongetwijfeld aan de grootste moderne 
kunstenaar Piet Mondriaan! In het Ge-
meentemuseum van Den Haag expose-
ren ze voor de eerste en enige keer maar 
liefst 300 kunstwerken uit alle fases van 
zijn baanbrekende oeuvre. Tijdens deze 
expositie zie je Mondriaans beroemde 
laatste schilderij de ‘Victory Boogiewoo-
gie’.

Na een uitgebreide lunch in ’t Goude 

Hooft is het tijd voor een begeleide wan-
deling door de Haagse binnenstad en in 
het Mauritshuis. Daar neemt een gids je 
mee langs de bekendste schilderijen zo-
als de stier van Potter, het meisje met de 
parel van Vermeer, het puttertje en de ana-
tomische les van Rembrandt. 

Praktische info:
Kostprijs: € 89 (inclusief uitgebreide 
lunch)
Vertrekplaatsen: Marktplein Nieuwpoort-  
Stad om 6.30 u. en Hotel Cosmopolite om 
6.40 u.
Inschrijvingen: Dienst Cultuur, Valkes-
traat 18, 8620 Nieuwpoort. Inschrijven 
kan vanaf woensdag 19 april 2017 om 9 
u. De plaatsen zijn beperkt. Betaling ver-
plicht bij inschrijving.
wachtlijst: Indien de bus volzet is, kan 
je intekenen bij de dienst cultuur op de 
wachtlijst.

Erfgoeddag - de Helende Natuur

Zondag 23 april 2017 - 14 u.
Brandnetelstengels voor glanzend haar, 
paardenbloemsap tegen wratten, uien-
thee bij een verstopte neus,... Tegen-
woordig is het gebruik van planten en 
kruiden in vergetelheid geraakt of wordt 
het als flauwekul beschouwd. Het zijn 

huismiddeltjes uit oma's tijd. Nochtans 
worden deze middeltjes al duizenden ja-
ren gebruikt en vormen velen ervan de 
basis voor onze moderne geneeskunde. 
Onze gids deelt graag haar weetjes en 
laat je bovendien zelf een zalfje maken. 

De rondleiding start om 14 u. op de Kin-
derboerderij De Lenspolder en duurt tot 
16 u. Je kan gratis deelnemen, maar het 
aantal deelnemers is beperkt (max. 20). 
Inschrijven kan vanaf 3 april 2017 bij de 
dienst cultuur - Valkestraat 18 - T 058 
79 50 00. 

Cinema City & donderdag Filmdag

Tijdens ‘Cinema City’ (elke 1ste donderdag van de maand) en ‘donderdag Filmdag’ (elke 3de donderdag van 
de maand) kan je zowel om 14 u. als om 20 u. bij ons terecht voor een meeslepende film.
Tickets: € 4 - € 2 met jeugdvoordeelpas - € 2,50 met filmpas (€ 25 voor 10 entrees)

donderdag 2 maart 2017
14 u. & 20 u. - City 
Everybody Happy
Een succesvolle stand-up comedian 
heeft het moeilijk. Hij wordt immers 
achtervolgd door het mannetje in zijn 
hoofd, dat nog nauwelijks wil zwijgen. 
Ondertussen moet hij zien te overleven 
in het genadeloze milieu van de stand 
up comedy met vermoeiende collega's 
en grote verwachtingen. 

donderdag 16 maart 2017
14 u. & 20 u. - Centrum Ysara
Deepwater Horizon
Op 20 april 2010 vindt een zware ont-
ploffing plaats op een boorplatform in 
de Golf van Mexico. Medewerker op 
het booreiland Mike Williams probeert 
zijn collega-bemanningsleden in veilig-
heid te brengen en het lek te stoppen. 
Ondertussen wacht zijn familie thuis in 
spanning af. 

donderdag 6 april 2017
14 u. & 20 u. - City
De Premier
De Belgische premier wordt op weg 
naar een belangrijk staatsbezoek ont-
voerd. Hij krijgt te horen dat ook zijn 
vrouw en kinderen worden gegijzeld. De 
premier zal hen enkel terugzien als hij 
de president van de Verenigde Staten 
vermoordt. Hij staat voor een onmo-
gelijke keus: zijn publieke plicht of zijn 
vrouw en kinderen. 

donderdag 20 april 2017
14 u. & 20 u. - Centrum Ysara
The Girl on The Train
Rachel neemt altijd de trein naar haar 
werk en ziet iedere dag dezelfde huizen 
en dezelfde mensen. Op een dag ziet ze 
iets afschuwelijks in een van de huizen 
gebeuren. De volgende dag ontwaakt 
ze met een enorme kater en een afgrij-
selijke realisatie: ze heeft iets ergs ge-
daan, maar wat?

donderdag 27 april 2017
20 u. - CITY
Een Idee van de Zee
Deze film van Nina de Vroome speelt 
zich af in het maritiem internaat IBIS 
in Oostende waar jongens tussen zes 
en zestien jaar leren om naar de zee te 
kijken, meegaan op een vissersboot en 
helpen om de vis binnen te halen. De 
film wordt vertoond tijdens ‘De Week 
van de Zee’.

Tickets: VVK € 3 - ADD € 4 (proevertje 
inbegrepen)
VVK: Infobalie Stadhuis - Infokantoor 
Hendrikaplein - City Valkestraat - www.
cultuurnieuwpoort.be
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BIBLIoTHEEK

Iedereen danser - 
toonmoment

Zaterdag 8 april 2017 - 15 u.
Tijdens de paasvakantie gaan vier 
groepen kinderen (9-12) en 60+ers 
met veel zin om te dansen creatief 
aan de slag. Van maandag tot vrijdag 
werken ze samen met vier choreo-
grafen op vier locaties in de Westhoek 
aan een eigen dans. Het resultaat van 
hun intensieve workshops tonen ze in 
Houthulst. 

Locatie: Dorpshuis Jonkershove, 
Monseigneur Schottestraat 1, 8650 
Houthulst

Tickets: € 2 via T 051 46 07 31
www.iedereendanser.be

Binnenkort in Centrum Ysara & City

donderdag 23 maart 2017 - 20 u.
Centrum Ysara
Pleidooi van een gedoemde moe-
der
Topactrice Viviane De Muynck geeft ge-
stalte aan de moeder van een gedode 
terrorist. Het is een betoog voor men-
selijkheid en een pleidooi voor nuance. 
Een mens of zijn handelingen zijn niet 
te herleiden tot een paar motieven. Ze 
acteert op het scherp van de snede en 
laat diep in haar ziel kijken. 
Tickets: VVK € 14 - ADD € 16,50 
Korting: 50% korting met jeugdvoor-
deelpas - € 2 korting voor -26j en 60+ 

Zaterdag 1 april 2017 - 20 u.
City
Hommage à Brel - Filip Jordens
Filip Jordens imiteert niet, hij recon-
strueert, en dat op een manier dat het 
heel even lijkt alsof Brel terug is. Jor-
dens heeft dezelfde jongensachtigheid 
en combinatie van verlegenheid en flair. 
Hij beweegt als Brel, laat zijn handen 
wapperen, en - vooral - werkt zich in het 
zweet als Brel.
Tickets: VVK € 12 - ADD € 14,50 
Korting: 50% korting met jeugdvoor-
deelpas - € 2 korting voor -26j en 60+ 

Zaterdag 21 april 2017 - 20 u.
Centrum Ysara
Jan De Wilde & Vriendendag 
meneer De Wilde
Witgallig zilvergrijs. Onnavolgbaar 
grappig maar bovenal muzikaal ijzer-
sterk. Voor deze theatertour pakt Jan 
De Wilde groots uit. Hij doet het samen 
met zijn ‘vrienden’ én met vier blazers. 
Een bende talentvolle muzikanten met 
een heel grote staat van dienst. 
Tickets: VVK € 16 - ADD € 18,50 
Korting: 50% korting met jeugdvoor-
deelpas - € 2 korting voor -26j en 60+ 

Tentoonstelling ‘20 jaar bibliotheek in de Kokstraat’

Sinds 1997 bevindt de bibliotheek zich 
in de Kokstraat. Daarom kijken we na 20 
jaar terug op alles wat er in de bibliotheek 
gebeurde. Aan de hand van foto’s geeft de 
tentoonstelling een overzicht van kleur-
rijke momenten, nieuwe collecties en 
leerrijke activiteiten in de bibliotheek tus-
sen 1997 en 2017. 

Deze tentoonstelling loopt van 6 april 
t.e.m. 17 mei in de bibliotheek. De toe-
gang is gratis en tijdens de openingsuren.

Volg Stad Nieuwpoort op sociale media!

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

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

Waar kan je ons vinden?

www.facebook.com/stadnieuwpoort 

@StadNieuwpoort

stadnieuwpoort
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Janick komt al 15 jaar lang één keer 
in de 14 dagen naar de bibliotheek. 

Zij is een echte liefhebber van 
‘fantasy’ boeken, maar ook thril-
lers kan ze zeker smaken. Het 
boek ‘De Dwergen’ van Markus 
Heitz kent voor haar geen gehei-

men meer. Haar absolute favoriet 
blijft wel de ‘Paardenfluisteraar’ 

van Nicholas Evans. Voor haar is de 
bibliotheek een echte thuis geworden 

waar ze zich altijd welkom voelt. Dit is volgens Janick helemaal 
te danken aan het personeel. Zij willen iedereen helpen en doen 
hun werk altijd met een glimlach.

 Boekenwurm Marte komt al van 
kleins af aan met haar ouders naar 

de bibliotheek. Een verhaaltje uit 
Jip en Janneke voor het slapen-
gaan was voor haar een eerste 
kennismaking met boeken. Nu 
komt ze in haar vrije tijd één 

keer per twee weken naar de bib. 
Marte is vooral geïnteresseerd in 

mysterieuze boeken omdat ze haar 
fantasie dan volledig de vrije loop kan la-

ten. Momenteel is ze helemaal verknocht aan ‘De Grijze Jager’ 
van John Flanagan. Dit boek werd haar door een vriendin aange-
raden. Wat haar vooral in de bibliotheek aanspreekt is de gezel-
lige sfeer die er hangt. De zoektocht naar een ontspannend boek 
is voor haar daarom een leuke tijdbesteding.

Voor onze bibliotheek is 2017 een feestelijk jaar! Bezoekers kunnen al 20 jaar naar de bibliotheek in de Kokstraat komen om tus-
sen de vele boeken te grasduinen. We stapten af op enkele trouwe bezoekers en vroegen hen waarom ‘boeken lezen’ hen aan-
spreekt en waarom ze graag naar onze bibliotheek komen.

Boekdelen

In ‘boekdelen’ stellen we duo’s voor die 
samen naar de bibliotheek komen. Ken 
je ook zo’n duo of kom je vaak samen 
met iemand naar de bibliotheek? Laat 
het ons weten via bibliotheek@nieuw-
poort.be.

AFLEVErING 1: Henriëtte Verdyck (85) 
en Els Vanbeveren (59) zijn moeder en 
dochter. Ze komen al drie jaar samen 
naar de bibliotheek.

Mama Henriëtte is afkomstig uit het 
Antwerpse. Toen ze trouwde, verhuisde 
ze naar de Westhoek. Sinds 1999 woont 
ze in Nieuwpoort-Bad. Dochter Els 
maakte de omgekeerde beweging. Zij 
groeide op in de streek en keerde naar 
Antwerpen terug. Om de twee weken 
komt ze op maandag met haar moeder 
naar de bibliotheek. Ze doen dit om sa-
men boeken te kiezen en te praten over 
wat ze gelezen hebben.

Els en Henriëtte lezen allebei graag en 
veel. “Soms haastte ik me met het huis-
houdelijk werk om tijd te hebben om te 
lezen”, vertelt mama Henriette. Ook Els 
kreeg de leesmicrobe te pakken.

Ze zijn vooral geïnteresseerd in waar-
gebeurde, literaire en historische ro-
mans. Inspiratie vinden ze onder meer 
in het boekenprogramma ‘Boeken’ op 
de Nederlandse televisie, in tijdschrif-
ten en in de Boeken top 10. Oliver Sachs 
is een favoriete auteur, die ze zeker wil-
len aanbevelen.

Op de vraag “Wat is het mooiste boek 
dat je dit jaar gelezen hebt?” antwoor-
den ze samen: Karl-Ove Knausgård! 
Ze hebben enorm genoten van zijn au-
tobiografische reeks ‘Mijn strijd’. “We 
hebben alles van hem gelezen. Enkel 
zijn boek over voetbal lag ons niet zo.” 
Terwijl ze in de bibliotheek zijn, lenen 

ze zijn nieuwste boek 
uit. In ‘Herfst’ zijn de 
brieven van Knaus-
gård gebundeld die 
hij aan zijn ongebo-
ren dochter schreef. 
Hij legt uit wat be-
langrijk is in het le-
ven en in de wereld. 
Voor elk seizoen zal 
in deze reeks een 
boek verschijnen.

Zwerfbibiliotheek

Een zwerfbibliotheek is een kast 
waarin een aantal boeken gratis ter 
beschikking wordt gesteld. Sinds 
december 2016 is er een zwerfbi-
bliotheek op het Hendrikaplein in 
Nieuwpoort-Bad. De bedoeling is om 
voorbijgangers aan te zetten om een 
boek te lezen en hen ook met de bi-
bliotheek in contact te brengen. Het 
betreft boeken voor volwassenen en 
kinderen die afkomstig zijn uit schen-
kingen en afgeschreven boeken uit 
de bibliotheek.



vrije tijd

JEUGd

Jeugdboekenmaand

De vroegere ‘Jeugdboekenweek’ werd 
omgevormd tot een ‘Jeugdboeken-
maand’, die heel de maand maart zal 
lopen. Het thema is ‘M/V/X’. Het gaat 
over jongens, meisjes, gender, rolpa-

tronen en stereotypen. Samen met de 
Achthoekbibliotheken richten we au-
teurslezingen in. Greet Pauwelijn en 
Do Van Ranst komen spreken in de City. 
Alle leerlingen van de 2de en 3de graad 

basisonderwijs zijn uitgenodigd.
Tijdens de jeugdboekenweek stellen de 
leerlingen van de tekenacademie op-
nieuw hun werkjes tentoon in de biblio-
theek.

Buitenspeeldag 2017

Op woensdag 19 april 2017 organiseren 
de jeugddienst en de sportdienst terug 
de Buitenspeeldag. Kinderen kunnen ra-
votten in het sportpark waar tal van toffe 
buitenspelen opgesteld zullen staan. Ver-
schillende springkastelen en attracties 
zorgen ervoor dat kinderen een onverge-
telijke dag kunnen beleven.

Hieronder geven we een overzicht van de 
verschillende attracties:
• Devils Run: hindernissenbaan
 van 60 m (1 lengte van The Beast) 
• Urban Elasta Run
• Jack Sparrow: een eye-catcher
• Football Sumo: attractie met 

sumopakken
• Kapitein Zwartbaard: ideale attractie 

voor jongeren die houden van springen 
en glijden

• Fun Circuit: attractie in het race-thema
• Coconut Tree: klimattractie met een 

palmboom
• Duivelskot: attractie voor de 

allerkleinsten in het thema van de 
Rode Duivels

Speelpleinwerking Paasvakantie

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

Kostprijs: 
Volledige dag (met warme maaltijd en 
vieruurtje inbegrepen):
€ 6 (Nieuwpoortenaars) en € 8 
(niet-Nieuwpoortenaars)

Halve dag (geen warme maaltijd): 
van 9 u. tot 12 u. of 13.30 u. tot 16.30 u. 
€ 3 (Nieuwpoortenaars) en € 4 (niet-
Nieuwpoortenaars) 

Indien 3 of meer kinderen van hetzelfde 
Nieuwpoortse gezin zich inschrijven en 
aanwezig zijn op de werking, dient vanaf 
het derde kind de helft van de prijs be-
taald te worden. 
Inschrijven kan vanaf 27 maart 2017. 

niEuW: busvervoer speelpleinwerking 
Ben je in het bezit van een kortingscode 
op de voordeelpas? Maak dan gebruik 
van het gratis busvervoer. 

Opstapplaatsen:
• 7.45 u.: Nieuwpoort- Bad / 

Hendrikaplein
• 7.50 u.: Nieuwpoort - Bad / Sint-

Bernardusplein
• 8.10 u.: Ramskapelle / Kruispunt 

Molenstraat en Ramskapellestraat 
• 8.15 u.: Sint-Joris / Sint-Jorisplein
• 8.25 u.: Nieuwpoort -Stad / 

Hendrik Geeraertplein

Na de speelpleinwerking worden de kin-

deren terug afgezet aan dezelfde haltes: 
• 16.45 u.: Nieuwpoort- Bad / 

Hendrikaplein
• 16.50 u.: Nieuwpoort - Bad / Sint - 

Bernardusplein
• 17.10 u.: Ramskapelle / Kruispunt 

Molenstraat en Ramskapellestraat 
• 17.15 u.: Sint- Joris / Sint-

Jorisplein
• 17.25 u.: Nieuwpoort-Stad / 

Hendrik Geeraertplein

 Jeugddienst Nieuwpoort
Dudenhofenlaan 2b
jeugd@nieuwpoort.be
T 058 23 91 26
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SPorTdIENST

Swap disneyland Parijs

Op donderdag 6 april 2017 organiseert 
de jeugddienst met de swapwerking een 
uitstap naar het pretpark Disneyland 
Parijs. De swapwerking is er voor kinde-
ren en jongeren van 9 tot en met 16 jaar 
(geboortejaren 2001 t.e.m. 2008).

Duizelingwekkende attracties, indruk-
wekkende parades, een ontmoeting met 
je favoriete Disney-figuren en de fantas-
tische sfeer zorgen voor een onvergete-
lijke dag.

We vertrekken om 6 u. aan het jeugd-
centrum, Dudenhofenlaan 2b en zijn 
normaal terug rond 22 u. 
De deelnameprijs bedraagt € 38 (Nieuw-
poortenaars) en € 40 (niet-Nieuwpoor-
tenaars). De toegang en busvervoer zijn 
begrepen in de prijs. 

De Swap (kinderen van de lagere school) 
gaan in groep en onder begeleiding op 
ontdekking in het park. De jongeren van 
de Swap XL (jongeren van de middelbare 
school) krijgen de keuze om vrij in het 
park rond te lopen in groepjes van mini-
mum 4 of in groep bij de begeleiders van 
de Swap XL.

Een Kids-ID of identiteitskaart is ver-

plicht voor alle deelnemers. Daarnaast 
vragen we ook om 2 lunchpakketten, 
drank of voldoende zakgeld mee te ge-
ven. 
Inschrijven is mogelijk via de nieuwe 
website inschrijvingen.nieuwpoort.be 
vanaf donderdag 9 februari tot en met 
donderdag 23 maart 2017.
De voordeelpas is geldig voor deze ac-

tiviteit waardoor ouders die beschikken, 
over een pas met kortingscode recht 
hebben op 50% korting.

 Jeugddienst Nieuwpoort
Dudenhofenlaan 2b
swap@nieuwpoort.be
T 058 23 91 26

Sportpark: Voetbalkalender maart 
- april 2017

Zaterdag 04/03: Astra - Sportacus (13.45 u.)
 Schiptje - Vet. Veurne (15.30 u.)

Zaterdag 11/03: Trianon - Klokuus (13.45 u.)
 Astra - Botermand (15.30 u.)

Zondag 12/03: FC Ramskapelle - Depoorter (9.30 u.)

Zaterdag 18/03: Davo Gold - De Kroon (13.45 u.)
 Schiptje - Botermand (15.30 u.)

Sportzaal: Tafeltenniskalender 
maart - april 2017

Woensdag 08/03:  Veteranen A - Sobeka A (20 u.) 

Zaterdag 11/03:  Nieuwpoort B - Menen B (19 u.)
 
Zaterdag 25/03:  Nieuwpoort A - Sobeka C (19 u.) 
 Nieuwpoort B - Gullegem H (19 u.)
 Nieuwpoort C - Oudenburg A (19 u.) 
 Nieuwpoort D - Oudenburg C (19 u.)
 Nieuwpoort E - Oostende F (19 u.)

Zaterdag 15/04:  Nieuwpoort A - Oostduinkerke B (19 u.) 
 Nieuwpoort B - Brugge C (19 u.)
 Nieuwpoort C - Kuurne C (19 u.) 
 Nieuwpoort D - Smude C (19 u.)
 Nieuwpoort F - Zandvoorde Q (16 u.)
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Stedelijke Sportdienst
Dudenhofenlaan 2B - T 058 23 75 40

Stedelijke Sportdienst
Dudenhofenlaan 2B - T 058 23 75 40

Sportkampen Paasvakantie

Crea-sportkamp
wEEK 1: maandag 3 april t.e.m. vrijdag 
7 april 2017
Het gaat door van 9 u. tot 16 u. in de sport-
zaal en Chiro-lokaal.
1e, 2e en 3e leerjaar: voormiddag (sport) en 
namiddag (crea).
4e, 5e en 6e leerjaar: voormiddag (crea) en 
namiddag (sport).

Kostprijs: € 80 (Nieuwpoortenaars) en € 
90 (niet-Nieuwpoortenaars)

Circus-sportkamp
wEEK 2: maandag 10 april t.e.m. vrijdag 
14 april 2017
Het gaat door van 9 u. tot 16 u. in de sport-
zaal en Chiro-lokaal.
1e, 2e en 3e leerjaar: voormiddag (sport) en 
namiddag (circus) = VoLZET.
4e, 5e en 6e leerjaar: voormiddag (circus) 
en namiddag (sport).

Kostprijs: € 80 (Nieuwpoortenaars)
en € 90 (niet-Nieuwpoortenaars)

Hoe inschrijven?
Er zijn twee manieren om je in te schrij-
ven voor een sportkamp:
1. Neem contact op met de sportdienst 

en schrijf je zoon of dochter telefo-
nisch in via T 058 23 75 40

2. Stuur een e-mail naar sport@nieuw-
poort.be met vermelding van volgende 
gegevens: naam, voornaam, adres, 
leeftijd en een gsm -nummer van één 
van de ouders die wij kunnen contacte-
ren in geval van nood. Daarna wordt je 
mail bevestigd door de sportdienst.

Je kan het sportkamp betalen door het 
bedrag op volgend rekeningnummer te 
storten: AGB SPorT: BE85 0910 2137 
6506. Bij een vrije mededeling vul je het 
volgende in:

1. Naam van deelnemer 
 (bv. Tuur Devos)
2. Naam van het sportkamp
 (bv. Roefelsportkamp)
3. Periode van het kamp 
 (bv. Paasvakantie: 1e week of 2e week)

Novusportus

Sportdagen voor Nieuwpoortse 
scholen
Elk jaar organiseert de stedelijke sport-
dienst i.s.m. enkele Nieuwpoortse 
sportclubs de schoolsportdagen. Deze 
vinden plaats op volgende data:
•	 8 mei: Vrije Basisschool Nieuwpoort 

‘Stella-Maris’
•	 9 mei: Gemeenschapsonderwijs
 ‘De Vierboete’ en Gemeenteschool 

‘De Pagaaier’
•	 11 mei: Sint-Bernarduscollege
•	 12 mei: Atheneum Nieuwpoort 
 ‘De Vierboete’ en De Nieuwe Poort

Tijdens deze sportdagen kunnen de 
leerlingen proeven van een viertal spor-
ten per dag. Sportactiviteiten voor de 6 
tot 12-jarigen zijn:
1e en 2e lj: volkssportspelen, turnpar-
cours, petanque, watersportspelen, 

voetbal, atletiek en zaalhockey.
3e en 4e lj: tennis, voetbal, petanque, lu-
dieke waterspelen en thai-box.
5e en 6e lj: tafeltennis, badminton, kajak 
en een initiatie oriëntatiecross.

Sportactiviteiten voor de + 12 jarigen 
zijn: voetbal, petanque, tennis, tafel-
tennis, luchtkarabijnschieten, boog-

schieten, schermen, kajak, zeilen, veld-
hockey, bubble fun, archery battle, vrij 
skateboarden en aquajogging.
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dwars door west-Vlaanderen

Zondag 5 maart 2017
De kersverse Dwars door West-Vlaande-
ren ‘Johan Museeuw Classics’, de opvol-
ger van de Driedaagse van West-Vlaande-
ren, is komend seizoen de nieuwkomer in 
de Napoleon Games Cycling Cup. De eer-
ste editie van deze wedstrijd grijpt plaats 
op zondag 5 maart 2017 en wordt recht-
streeks uitgezonden op VTM en de RTBF.
Vanaf 9 u. wordt in zaal Iseland in de 

vismijn een uitgebreid ontbijtbuffet aan-
geboden. Inschrijven voor dit buffet kan 
nu al bij dienst Toerisme (Marktplein of 
Hendrikaplein). De kostprijs bedraagt € 
35 per persoon.

Daarna kan je in het rennerspark tussen 
de wielrenners en de ploegbussen wan-
delen. De ideale plaats om alle startfor-
maliteiten live mee te maken! De start 

wordt om 12.15 u. aan de stedelijke vis-
mijn van Nieuwpoort gegeven. Maak deze 
unieke voormiddag mee!

Alle info over Dwars door West-Vlaande-
ren op www.ddwvl.be

KIJK ! IK FIETS !

Woensdag 26 april 2017.
Tijdens het project ‘Kijk! Ik fiets! leren 4 tot 7-jarigen die al vlot met steun-
wieltjes kunnen fietsen, op een halve dag op twee wielen fietsen.

De begeleiding van de kinderen gebeurt door één van de ouders. Een erva-
ren monitor begeleidt de fietsles en geeft nuttige tips aan de kinderen en 
de ouders. De bedoeling is om op het einde van de sessie alle kinderen fiet-
send op twee wielen naar huis te zien keren, met hun fietsdiploma op zak.

Hockeytoernooi

Woensdag 26 april 2017

Het hockeytornooi van de stedelijke 
sportdienst i.s.m. basisschool ‘Stel-
la Maris’ start om 13.30 u. en eindigt 
om 15.30 u. in het sportpark. Twee 
voetbalvelden worden opgedeeld 
in 4 hockeyterreinen en op elk ter-
rein leidt een scheidsrechter alles in 
goede banen.

Wij hopen dat er opnieuw heel wat 
scholen uit Nieuwpoort en uit de re-
gio aan dit tornooi deelnemen. 
Er is een beker voor de tweede en 
een beker voor de derde graad voor-
zien.

ZwEMBAd

openingsuren 
krokusvakantie 2017

Van maandag 27 februari t.e.m. 
zondag 5 maart 2017

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.

openingsuren 
Paasvakantie

Vanaf maandag 3 april t.e.m. 
maandag 17 april 2017

Maandag 9 u.  -  20 u.
Dinsdag 9 u.  -  20 u.
Woensdag 7 u.  -  20 u.
Donderdag  9 u.  -  20 u.
Vrijdag 9 u.  -  20 u.
Zaterdag 9 u.  -  18 u.
Zondag 9 u.  -  13 u.
Paasmaandag 17/04 9 u.  -  17 u.

Aangepaste openingsuren 

Vanaf 1 april 2017 veranderen de openingsuren van het zwembad op vrijdag. Het 
zwembad is dan open tot 20 u. in plaats van 21 u. Voortaan kan je ook zwemmen 
tot 10 min. voor sluitingstijd.

Paashaas 2017

Op zondag 9 april 2017 brengt de paas-
haas vanaf 10 u. een bezoek aan het 
zwembad en hij heeft een goed gevuld 
mandje vol met lekkers bij zich. 
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Sportpassen

Aquafitness/aquajogging
In het voorjaar starten er nieuwe lessen 
aquafitness en aquajogging op volgende 
data:
•	Aquafitness: 6 en 13 maart 2017
•	Aquajogging: 20 en 27 maart 2017
De lessen gaan telkens door op maan-
dag van 19 u. tot 19.45 u. Inschrijven is 
niet nodig.

Prijs: toegangsprijs zwembad + 1 stem-
pel op sportpass of € 1,75

Aquagym voor senioren
Iedere woensdag van 9.30 u. tot 10.20 u. 
t.e.m. 31 mei 2017. Er is geen les tijdens 
de vakantie.
Prijs: toegangsprijs zwembad + 1 stem-
pel op sportpass of € 1,75.

Bijscholing Hoger redder
Op vrijdag 5 mei 2017 van 18 u. tot 22.30 
u. en op zaterdag 6 mei van 8 u. tot 12.30 
u. organiseert het stedelijk zwembad 
in samenwerking met REDFED een bij-
scholing ‘Hoger Redder’. Op vrijdag 5 
mei 2017 sluit het zwembad daarom uit-
zonderlijk om 18 u. 

De deelnameprijs bedraagt € 42 (Nieuw-
poortenaars) en € 45 (niet-Nieuw-
poortenaars). Inschrijvingsformulieren 
zijn verkrijgbaar aan de kassa van het 
zwembad of op aanvraag via zwembad@
nieuwpoort.be. 

Online inschrijven kan ook via http://
www.nieuwpoort.be/nieuwpoort/view/
nl/nieuwpoort/inwoner/sport/stedelijk_
zwembad/activiteiten. Jezelf inschrij-
ving kan tot 1 april 2017. De plaatsen 
zijn beperkt! 

ToErISME

dag van het verhaal

8 april 2017
Kom op 8 april 2017 naar Nieuw-
poort en laat je onderdompelen in 
de boeiende verhalen van onze ver-
tellers! Verhalen blijven immers 
inspireren, verwonderen en boeien. 
Het programma is vanaf 8 maart be-
schikbaar.

Dienst toerisme 
Nieuwpoort-Stad 
T 058 22 44 44
Dienst Toerisme
Nieuwpoort-Bad 
T 058 23 39 23
www.nieuwpoort.be

daguitstap Nieuwpoort aan de Lek

Op donderdag 27 april 2017 gaat toerisme Nieuwpoort op bezoek bij onze jume-
lagegemeente Nieuwpoort a/d Lek. Daar vieren wij samen met onze Nederlandse 
vrienden de leukste feestdag: Koningsdag! Nieuwpoort a/d Lek organiseert een 
feestelijke optocht met talrijke leuke randactiviteiten. Het volledige programma en 
de kostprijs worden bekend gemaakt op woensdag 1 maart. Inschrijven kan alleen 
bij de dienst toerisme, Marktplein 7 vanaf 1 maart.

Gratis shuttle naar wekelijkse markt
Op vrijdag 7 en 14 april 2017 kan je gratis met het toeristisch treintje naar de we-
kelijkse markt. Afspraak op het Hendrikaplein in Nieuwpoort-Bad om 9 u., 9.45 u., 
10.30 u. en 11.15 u. In de Schipstraat kan je met het treintje terugkeren om 9.25 u., 
10.10 u., 10.55 u. en 11.40 u. We herhalen dit initiatief in juli en augustus.
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willem Vermandere in westfront Nieuwpoort
25 maart 2017

Op zaterdag 25 maart 2017 komt Willem 
Vermandere om 19.30 u. naar het bezoe-
kerscentrum Westfront. In deze unieke 
locatie brengt hij oorlogsgedichten en 
liedjes naar voren en mijmert hij over 
het verleden, het heden en de toekomst. 
De deuren van het Westfront gaan open 

vanaf 18 u. zodat je voor het optreden nog 
een vrij bezoek aan de tentoonstelling 
over de onderwaterzetting kan brengen. 
Het tijdelijke expo ‘De Groote Oorlog op 
Doek’ kan je ook nog steeds bezichtigen. 
We sluiten de avond af met een lekker 
drankje.

Prijs? € 15 (VVK) en € 18 (ADD). 
Tickets via Westfront Nieuwpoort, Dienst 
Toerisme, Dienst Cultuur en online via 
www.westfrontnieuwpoort.be
Locatie? Westfront Nieuwpoort, Kustweg 
2, 8620 Nieuwpoort

Schilderen in westfront Nieuwpoort tijdens de Paasvakantie (van 6 - 12 jaar)

Bij een bezoek aan Westfront Nieuw-
poort kan je heel wat schilderijen be-
wonderen. In figuren en kleuren vertel-
len ze je over het verleden en het leed 
dat de kunstenaars toen moesten dra-
gen. Soms klodders, soms afgelijnd, 
soms grauw of heel complex. Alles 
getuigt telkens van hun kunnen en hun 
succes.
We organiseren een creanamiddag voor 
kinderen van 6-12 jaar. Onder begelei-
ding van onze lesgeefster maken de kin-
deren hun eigen schilderij geïnspireerd 
op een werk uit Westfront Nieuwpoort. 

Kijk mee en ga daarna zelf aan de slag!

wanneer? Dinsdag 11 april van 13.30 
u. tot 16 u. (bij groot succes volgt een 
tweede creanamiddag op donderdag 13 
april)
waar? Westfront Nieuwpoort, Kustweg 
2 8620 Nieuwpoort
Prijs? € 3,50 per kind (incl. toegang 
Westfront en activiteit)
Inschrijven kan bij infobalie stadhuis, 
infokantoor Hendrikaplein, dienst cul-
tuur en Westfront Nieuwpoort

Westfront Nieuwpoort
T 058 23 07 33
www.westfrontnieuwpoort.be
westfront@nieuwpoort.be

BEZoEKErSCENTrUM wESTFroNT

rondrit met toeristisch treintje
Ontdek de Nieuwpoortse hotspots vanop het toeristische 
treintje op woensdag 5 en 12 april 2017. De rondrit start om 
14.30 u. aan het Hendrikaplein in Nieuwpoort-Bad.
Tickets zijn te koop bij de dienst toerisme en kosten € 4 per 
volwassene en € 2,5 per kind tot 12 jaar.
Er is plaats voor maximum 50 personen en is niet geschikt 
voor groepen.

Nieuw info en shoppingsmagazine 
2017

Tijdens de week van 27 maart 2017 verspreiden we het 
nieuwe info- en shoppingmagazine bij de handelaars van 
Nieuwpoort. Op zoek naar een lekker adresje, een nieuwe 
outfit of een slaapplaats? Je vindt het allemaal in dit gratis 
magazine!
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Kinderboerderij ‘De Lenspolder’, Elf Juliwijk 6A
T 058 23 69 86 - E kinderboerderij@nieuwpoort.be

KINdErBoErdErIJ ‘dE LENSPoLdEr’

Familiefeest

Op zondag 9 april 2017 gaat vanaf 11 u. een 
groots familiefeest van start op de kin-
derboerderij. Dan huldigen we het nieuwe 
kleurrijke speelpleintje met sprookjes-
figuren in. Bovendien onthullen we de 
nieuwe mascotte van de kinderboerderij: 
Milla Muis. Magic Clown Roro en Kin-
dertheater Lappie Lapstok verzorgen de 

animatie in de namiddag. Daarnaast kan 
je deelnemen aan de workshops ‘koeken-
doosjes vouwen’ en ‘cupcakes versieren’. 
Ook kan je je met het ganse gezin met de 
volkspelen amuseren. Kinderen kunnen 
zich door onze visagisten laten opmaken. 
Kortom, het wordt een heus feest voor de 
hele familie! 

ANIMATIE UUr 

Magic Clown Roro
14 u. tot 15 u.
16 u. tot 17 u.

Kindertheater Lappie Lapstok 15 u. tot 15.40 u.

Kindergrime - thema ‘vrolijke muizen’ 
11 u. tot 12 u.
14 u. tot 17 u.

Workshop ‘cupcakes versieren’ 14 u. tot 16 u.

Workshop ‘koekendoosjes vouwen’ 14 u. tot 16 u.

Volksspelen voor gezinnen 11 u. tot 17 u.

Fotosessie met Milla Muis 11 u. tot 12 u. en 16 u. tot 17 u.

Demonstratie ezeltraining Tussen 14 u. en 17 u.

Crea-wedstrijd: nieuwe mascotte Kinderboerderij ‘Milla Muis’

naar aanleiding van de familiedag op de kinderboerderij op zondag 9 april 2017 organiseert de kinderboerderij een crea-
wedstrijd. onze nieuwe mascotte Milla Muis wordt het onderwerp van deze tekenwedstrijd. Maak een mooi werkje dat past bij 
onderstaan gedicht. dit rijmpje werd tijdens één van de lessen op de kinderboerderij door enkele jongens en meisjes verzonnen. 
Milla Muis is immers nieuw op de boerderij en zoekt een huisje.

‘Een muisje zoekt een huisje en heeft veel plezier.
Er komt een torenvalk overgevlogen
en het muisje rent naar hier.
Het muisje maakt een papieren vliegtuig en vliegt weg.
Nu heeft het muisje een huisje en de torenvalk heeft pech.’

Alle jongens en meisjes uit Nieuwpoort 
van 3 t.e.m. 12 jaar mogen deelnemen. Zij 
mogen een werkje maken dat bij dit rijm-
pje past. Je mag alleen in 2D werken. Om 
je tekening wat op te leuken, mag je naast 
verf, stiften en potloden ook natuurlijke 
materialen zoals schelpen, bladeren, tak-
jes etc. gebruiken. Het kunstwerkje moet 

als formaat minimum A4 (21 cm op 29,7 
cm) en maximum A3 (29,7 cm op 42 cm) 
hebben. De ondergrond kan papier, kar-
ton, hout of doek zijn.

De tekeningen kan je tot 5 april 2017 op 
de kinderboerderij indienen en dit tijdens 
de werkuren (van 8 u. tot 17 u.). Daarnaast 

dien je ook het volledige deelnemingsfor-
mulier in te vullen en af te geven. Dit do-
cument kan je opvragen via kinderboer-
derij@nieuwpoort.be.

Uit alle inzendingen kiezen we in totaal 
zes winnaars. Er worden drie kinderen in 
de categorie van 3 tot 6 jaar en 3 kinderen 
uit de categorie van 7 tot 12 jaar gekozen. 
Tijdens de familiedag worden de win-
naars bekend gemaakt. Noteer deze dag 
zeker al in jullie agenda!
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varia

NIEUw IN NIEUwPoorT

Bua Thai

Bua Thai brengt de unieke Thaise smaak-
beleving en cultuur samen aan tafel. Li-
moengras, koriander, gember en chili zijn 
de typische smaakmakers die hun ge-
rechten een milde, pittige of pikante toets 
meegeven. Bovendien staat bij Bua Thai 
de versheid van de producten centraal. 
Genieten van hun gerechten kan in het 
moderne interieur van hun restaurant, of 
lekker thuis, dankzij hun take-out service. 
Dit take-out menu is online beschikbaar 
op www.buathai.be! Reserveren kan op T 
058 59 63 35. Bua Thai is telkens gesloten 
op dinsdag, maar wel open of feestdagen. 

Patisserie dewachter

Jacqueline en Dirk Verhelst geven na 
36 jaar de fakkel en vertrouwde recep-
ten door aan ervaren bakker-patissier 
Jeffrey Dewachter en bakkersvrouw 
Sharon. De specialiteiten van het huis 
zijn ambachtelijke vloerpistolets, Frans 
stokbrood, belegde broodjes, lekkere 
koffiekoeken en heerlijke nieuwe patis-
serie zoals de Budha-specialiteit!
Openingsuren: maandag tot zondag:
7 tot 18 u. (gesloten op woensdag)
Contactgegevens: Langestraat 143
T 058 23 35 09

Nieuwe huisarts in Nieuwpoort-Bad

Vanaf donderdag 1 juni 2017 zal dokter Wouter Goossens de huisartsenpraktijk 
van dokter Paul Nuytemans overnemen. De praktijk is gelegen in de Elisalaan 24 
in Nieuwpoort-Bad. Alle consultaties zullen op afspraak doorgaan. Afspraken en 
huisbezoeken kun je aanvragen op T 058 23 39 77. Er zal later ook een website 
online geplaatst worden waarop je alle relevante informatie met betrekking tot de 
nieuwe praktijk terug kan vinden.

Ben je nieuw in nieuwpoort en wil je graag je nieuwe handelszaak of praktijk in ons informatieblad gepubliceerd zien worden? 
of heb je recent een nieuwe zaak opgestart en wil je alsnog in ‘nieuwpoort uw Stad’ verschijnen? Stuur dan een mail naar com-
municatie@nieuwpoort.be met de nodige gegevens en wij doen de rest!

Neos

Enkele maanden geleden kwam er van 
Neos Nationaal de vraag om net zoals 
in andere kustgemeentes ook in Nieuw-
poort een afdeling op te richten. Enkele 
vrijwilligers zetten de eerste stap en Neos 
Nieuwpoort is een feit. 

Neos (Netwerk voor Ondernemende Se-
nioren) staat open voor senioren uit alle 
lagen van de bevolking. Nu tellen ze al 
meer dan 150 leden en dit overtreft hun 
stoutste verwachtingen. Hun activiteiten 

zijn vooral van culturele en vormende 
aard. Soms gaan ze ook de sportieve rich-
ting uit. Elke maand organiseren ze een 
activiteit, meestal in de namiddag. 

Je kan lid worden voor een heel jaar door 
€ 25 op rekening BE24736034510038 te 
storten. Wil je meer weten? Neem een 
kijkje op de website www.neosvzw.be/
nieuwpoort of hun blog www.nnblog.be. 
Hun contactadres is neosnieuwpoort@te-
lenet.be of neosnieuwpoort@gmail.com.



varia

Project ‘Goed bezig’

Sinds een aantal jaar biedt cvo Cervo-Go, 
het centrum voor volwassenonderwijs, de 
mogelijkheid om het diploma secundair 
onderwijs via het Tweedekansonderwijs 

te behalen. Tijdens deze opleiding krijgen 
cursisten de kans om hun aanvullende al-
gemene vorming te combineren met een 
beroepsspecifieke opleiding. Het enthou-
siasme waarmee velen deze tweede kans 
grijpen, inspireerde de lesevers om het 
project ‘Je bent goed bezig’ op te richten.
Het label is niet alleen een erkenning, 
maar is ook gekoppeld aan een opdracht. 
Cursisten moeten op zoek gaan naar or-
ganisaties of personen die goed bezig 
zijn. Daarnaast moeten ze kijken hoe ze 
die persoon in de kijker kunnen plaatsen 
of ondersteunen. Tal van organisaties 
en personen werden ondertussen in de 

kijker gezet. Op www.facebook.com/je-
bentgoedbezig kan je alvast een overzicht 
vinden.
Cursiste Nancy Van Beneden nomineerde 
het Rode Kruis Nieuwpoort omdat zij al-
tijd klaar staan om anderen in nood te 
helpen en dit op vrijwillige basis. Op de 
kaas-en wijnavond van cvo Cervo-Go op 
18 maart 2017 willen zij het label ‘Je bent 
Goed Bezig’ aan hen schenken.
Wil je meer informatie over dit project, 
neem dan contact op met Nancy Van Be-
neden - M 0475 64 27 37 of via Nancy.van.
beneden@telenet.be

de Nieuwpoortse Beiaardvereniging

Samen met stadsbeiaardier Els Debe-
vere en enkele enthousiaste beiaard-
fans werd recent de ‘Nieuwpoortse Bei-
aardvereniging’ opgericht. Het doel van 
de organisatie is om de rijke beiaard-
cultuur in Nieuwpoort en omgeving te 
promoten. Daarvoor zullen ze in sa-
menwerking met het stadsbestuur van 
Nieuwpoort en andere culturele ver-
enigingen concerten organiseren. De 
beiaard zal steeds een prominente rol 
spelen. Daarnaast zullen de beiaardier 
en de vereniging Nieuwpoort in binnen- 
en buitenland vertegenwoordigen en 
promoten, zoals op het driejaarlijkse 
Wereld Beiaardcongres dat in 2017 in 
Barcelona plaatsvindt. Ook toekomsti-
ge samenwerkingsverbanden met het 
nabije Frans-Vlaanderen behoren tot 
de ambities van de oprichters. Wil je als 
muziek- of beiaardliefhebber (gratis) 
lid van deze vereniging worden, neem 
dan contact op met nieuwpoortse.bei-
aardvereniging@gmail.com.

wielersport 
Nieuwpoort

Wielersport Nieuwpoort organiseert 
een groot eetfestijn op 31 maart 
2017 in zaal Iseland in de vismijn ten 
voordele van het kermiscriterium 
Dames Elite en Elite z/c + Beloften. 
Er is stoofvlees met frietjes a volonté 
en een gratis tombola voorzien. Het 
evenement start vanaf 19 u.

Kostprijs: € 10 (volwassenen), € 8 
(kinderen tot 10 jaar) en gratis voor 
kinderen onder 6 jaar. De kaarten-
verkoop loopt tot 23 maart 2017!
Om 21 u. organiseren ze een spette-
rend optreden van de MG Band. Per-
sonen die liever niet aan het eetfes-
tijn deelnemen, kunnen dit optreden 
ook bijwonen voor € 3 (VVK) of € 5 
(ADD).

Meer info kan je verkrijgen via pe-
terwsn1@gmail.com of op M 0496 45 
81 31. 

Tennisclub KTC Issera

Tennisclub KTC Issera organiseert van 
april tot juni verschillende tenniskampen 
o.l.v. een professioneel lesgever. Het ten-
nismateriaal van de club kan steeds ge-
bruikt worden.

Speel elke zaterdag ‘kleutertennis’ bij 
KTC Issera van 22 april tot 10 juni 2017. 
Dit is bedoeld voor kleuters van het ge-
boortejaar 2012 of 2013. Kostprijs: €35.

Daarnaast kunnen kinderen ‘lente-
tennislessen’ volgen die 8 weken zullen 
duren. De lessen starten vanaf 19 april 
en gaan door op woensdag, donderdag, 
vrijdag en zaterdag. Kinderen van de ge-
boortejaren 2009, 2010 en 2011 betalen € 
50 en kinderen van de geboortejaren 2001 
tot 2008 betalen € 65. Inschrijven kan via 
jeugdbestuur@issera.be of via www.is-
sera.be.

Ook voor volwassenen staan er tennisles-
sen op het programma. ‘Start to tennis’ 
bevat 6 lessen onder begeleiding en dit in 
groepjes van 4 personen. De lessen star-
ten eind april en je kan je inschrijven via 
s2t@issera.be. Kostprijs: € 80. Meer info 
via Pierrette Lantsoght: M 0498 85 12 03. 



Ben jij lid van een 
vereniging?

Misschien heb je onze verenigingen-
brochure met Nieuwpoortse vereni-
gingen al ergens zien liggen? Mis-
schien sta je er zelf in? Of juist niet? 
Indien je jouw vereniging in onze bro-
chure wil laten opnemen, stuur dan 
een mail naar communicatie@nieuw-
poort.be waarin je een beschrijving, 
de contactgegevens en het logo van 
jouw vereniging geeft.

varia

 
Energielening Westhoek, Veurnestraat 22 - 8970 Poperinge
M 0491 37 49 83 - info@energieleningwesthoek.be
www.energieleningwesthoek.be

Lancering project opbrengstgarantie

Alle West-Vlaamse Energiehuizen 
starten in samenwerking met de Pro-
vincie West-Vlaanderen een campagne 
voor gezinnen met een bescheiden 
inkomen. Wie een condensatieketel, 
dak- of zoldervloerisolatie wil laten in-
stalleren, kan dit financieren met een 
renteloze lening en krijgt gratis ener-
gieadvies op maat. Deelnemers krij-
gen naast de financiële steun ook hulp 
met de praktische kant van de verbou-
wing. Innovatief aan dit project is dat 
de verbouwer de garantie krijgt dat de 

kostprijs van de investering niet weegt 
op het gezinsbudget. De lening wordt 
terugbetaald met de gerealiseerde 
energiewinst. Als de geschatte ener-
giewinst niet wordt behaald, komen 
de Energiehuizen financieel tussen om 
dit verschil bij te passen. Er zijn dus 
geen financiële risico’s voor de deel-
nemende gezinnen. Om te weten of je 
in aanmerking komt, kan je vrijblijvend 
contact opnemen met het Energiehuis 
in je buurt.

Het gelegenheidskoor ‘opportus’

Op initiatief van de dienst cultuur werd 
in maart 2016, in het kader van de Week 
van de Amateurkunsten, een Pop-up 
koor opgericht met de naam Match. 
Een twintigtal zangers en zangeres-
sen vonden het initiatief zo leuk dat er 
besloten werd het koor te bestendigen 
als gelegenheidskoor. Het koor staat 
onder leiding van stadsbeiaardier Els 
Debevere en heeft nu ook een nieuwe 
naam ‘Opportus’. Met een nieuwe naam 
en een nieuwe outlook heeft het koor al 
enkele mooie optredens achter de rug: 

het opluisteren van de Kerstviering in 
de Sint-Bernarduskerk en een nieuw-
jaarsconcert samen met de Koninklijke 
Katholieke Fanfare en de Nieuwpoort 
Concert Band. Het koor zingt eenstem-
mige chansons uit diverse landen. Dit is 
het “huismerk”. Er is nog altijd plaats 
voor nieuwe leden; vooral enkele man-
nenstemmen zouden het koor kunnen 
versterken. Wie mee wil zingen of wie 
het koor wil uitnodigen voor een optre-
den, kan contact opnemen met Els De-
bevere via els.debevere@skynet.be.

Kaarters van de Bings

De kaartersvereniging ‘Kaarters van de 
Bings’ bestaat ondertussen 31 jaar en 
komt elke dinsdag samen van 14 u. tot 
17.30 u. in Centrum Ysara om te kaarten, 
lotto en rummikub te spelen. De goede 
werking van deze vereniging is te danken 
aan voorzitter Urbain Devolder, Monica 
Braeckeveld, Annemie Algoet en Rosette. 
Tijdens hun jaarlijkse Nieuwjaarsbanket 
werden hun kampioenen gevierd in aan-
wezigheid van alle 120 leden. Meer info: 
urbaindevolder@skynet.be.



in beeld

Zeventig jaar gehuwd!

Mathias Veys en Françoise De Roo traden op 6 
januari 1947 in het huwelijk en vierden op 21 ja-
nuari ll. hun platina jubileum! Mathias werkte als 
verkoopdirecteur bij Q8 en was concessiehouder 
voor Oost- en West-Vlaanderen. Het paar woonde 
twintig jaar in Vlamertinge en verhuisde in 1987 
naar Nieuwpoort-Bad. De jubilarissen hebben 
samen veel gereisd. Françoise was een gepassi-
oneerde zwemster die tot zes jaar geleden iedere 
morgen tussen maart en november een duik in 
de Noordzee nam. Mathias is geïntrigeerd door 
de geschiedenis en de gebeurtenissen tijdens de 
Eerste en Tweede Wereldoorlog. De jubilarissen 
hebben drie kinderen, acht kleinkinderen en vijf-
tien achterkleinkinderen met wie ze een hechte 
band hebben.

Gouden jubileum

Anita De Meyer en Gaby Saeys huwden op 4 
november 1966. De jubilarissen hebben allebei 
een mooie loopbaan bij de hoofdzetel van de 
ASLK in Brussel achter de rug. Het paar heeft 
veel gereisd en was ook aangesloten bij dansclub 
de Branding, Okra en de Gezinsbond. Het gouden 
echtpaar heeft drie dochters en drie kleinzonen 
die regelmatig op bezoek komen.

Nieuwpoortse 
stadsmedewerkers en 
brandweerlui beloond

De stadsmedewerkers en de Nieuwpoortse 
brandweerlui werden op 24 januari ll. beloond 
voor hun harde werk, volharding en enthousi-
asme tijdens de superstorm Dieter. Het bijzonder 
nood- en interventieplan ‘Overstromingen’ trad 
toen in werking en in een mum van tijd werd een 
buffer van 33.000 zandzakjes gebouwd. Burge-
meester Vanden Broucke had niets dan lof voor 
de inzet van de mankrachten en sprak een woord 
van dank uit namens de Nieuwpoortse bevolking. 
Meer dan honderd medewerkers werden getrak-
teerd op frietjes en snacks.



in beeld

Verdienstelijk 
stadspersoneel 

Het stadsbestuur zette op 7 januari ll. enkele 
verdienstelijke personeelsleden in de bloeme-
tjes. Ingrid Vandenbussche (jeugddienst), Mireille 
Huyghebaert (bibliotheek) en Kristien Mahieu 
(gemeenteschool De Pagaaier) hebben 25 jaar 
dienst achter de rug terwijl Brigitte De Cock ( 
dienst communicatie) 35 jaar bij het stadsbestuur 
werkt. Frieda Corneille (containerpark), Roland 
De Groote (groendienst), Dirk Hessel (vismijn) en 
Ria Ternier (financiële dienst) zetten een definitief 
punt achter hun loopbaan.

Brevetten voor laureaten
van de arbeid

In de raadzaal van het stadhuis werden op 24 
november 2016 enkele laureaten van de arbeid 
gehuldigd. De brevetten ‘laureaat van de arbeid’ 
komen van het Koninklijk Instituut der Eliten 
van de arbeid. Bernard Vauterin, Dirk Huyghe en 
Patrick Van Den Eynde, allemaal inwoners van 
Nieuwpoort, mochten de brevetten in ontvangst 
nemen.

Korpsfeest brandweer

Het brandweerkorps vierde op december 2016 
het jaarlijks Barbarafeest. Brandweerbevelheb-
ber Richard Vandenabeele blikte terug op het 
voorbije werkjaar waarin 402 keer de hulp van 
de brandweerpost werd ingeroepen. Tijdens het 
korpsfeest reikte burgemeester Vanden Brou-
cke brevetten, getuigschriften en medailles uit. 
Het Nieuwpoortse brandweerkorps nam tevens 
afscheid van twee trouwe leden nl. adjudant Dirk 
Van Nieuwenhoven die op 1 april 1974 toetrad tot 
het korps en brandwacht Philip Rathé die sinds 
1 januari 1984 actief was bij de Nieuwpoortse 
brandweer. 
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  ACTIVITEITEN
  woensdag 1 maart 2017

Kinderfilmdag - Huisdierengeheimen

Meer info zie pp. 9.

  donderdag 2 maart 2017

Cinema City - Everybody Happy

Meer info zie pp. 10.

Creanamiddag in het westfront

Meer info zie pp. 18.

Schelpenwandeling met natuurgids - 
‘Van schelp tot masker’

Wandeling van 10.30 u. tot 12 u. waarin 
er op zoek gegaan wordt naar schelpen 
en zeeorganismen op het strand. Op het 
einde wordt een mooi schelpenmasker 
gemaakt. Gratis. Benodigdheden: laar-
zen en winddichte kledij. Locatie: dienst 
Toerisme Hendrikaplein.

  donderdag 2 maart en 

  zaterdag 4 maart 2017

Seastar Havenrondvaarten Nieuwpoort

Ontdek Nieuwpoort vanop het water! 
Geniet tijdens een havenrondvaart van 
de gezelligste vissershaven met prach-
tige bezienswaardigheden: het Albert 
I-monument, de vismijn, het sluizen-
complex ‘De Ganzepoot’ en het natuur-
reservaat ‘Ysermonding’. Van 15 u. tot 16 
u. Kostprijs: € 9,5. Locatie: R. Orlentpro-
menade 2. Contact: info@seastar. be - T 
058 23 24 25.

  Vrijdag 3 maart 2017

Infonamiddag dikkedarmkanker

Meer info zie pp. 5.

  Zaterdag 4 maart 2017

Theatervoorstelling Pjotr en de wolfski

Meer info zie pp. 9

  Zondag 5 maart en 2 april 2017

Maandelijkse vergadering Koninklijke 
Postzegelclub van de westhoek

Tijdens deze vergadering wordt er 
nieuws uit de filateliewereld gebracht, 
worden postzegels uit buiten- en bin-
nenland bestudeerd en worden spreek-
beurten door vermaarde filatelisten 
georganiseerd. Ook is er een postveiling 
onder de aanwezigen. Gratis. Locatie: 
Hotel Cosmopolite, Koning Albert I laan 
141. Info: em026@skynet.be of T 058 23 
37 41 - T 059 43 82 53

  Maandag 6 maart 2017

Klankschaal meditatie

Tijdens deze workshop kan je 40 min. 
relaxen en 40 min. mediteren. Op basis 
van energetisch werk met aurea-healing 
en acupressuur-tips. De cursus wordt 
geleid door A. Vanbeveren en loopt van 
19.30 u. tot 21 u. Locatie: Cultuurhuis 
Nieuwpoort. Kostprijs: € 18. Info en 
organisatie: De Engelencirkel - engelcir-
kel@gmail.com - M 0477 41 14 97. 

Meditatief ligconcert met klankschalen

Tijdens dit concert ligt de nadruk niet 
op de melodie maar op de begeleiding. 
Een begeleiding naar een bewustzijn 
van diepe lichamelijke ontspanning. De 
mentale rust zal sterk aanwezig zijn. Van 
19.30 u. tot 21 u. Kostprijs: € 17. Locatie: 
Cultuurhuis Nieuwpoort. Info en organi-
satie: De Engelencirkel.

  Maandag 6 en 13 maart 2017

Aquafitness

Wil je aan je conditie werken zonder je 
spieren en gewrichten te overbelasten? 
Dan is aquafitness iets voor jou. Van 19 u. 
tot 19.45 u. Locatie: stedelijk zwembad, 
Leopold II park. Kostprijs: € 1,75. 

  dinsdag 7 maart 2017

wandeling door de Koolhofput
en sluizen

Stap samen met ‘Effen Weg’ door de 
poldervlaktes bij de IJzer. Zij organiseren 
op regelmatige basis wandelingen voor 
mensen met pijn en chronische ziekten. 
Ook wie zin heeft in een gezonde wande-
ling is meer dan welkom. Afstand: 7 km. 
Van 10 u. tot 12 u. Vertrekpunt: parking 
Kaai. Kostprijs: € 2. Info: info@effenweg.
be - M 0479 35 69 97.

  Vrijdag 10 maart 2017

Vierboete-quiz III

Deze bruisende quiz start om 19.30 u. De 
eerste plaats levert € 100 op. Daarnaast 
zijn er nog andere mooie prijzen te win-
nen. Locatie: Basisschool ‘De Vierboete’, 
Arsenaalstraat 35. Info: haerens@gmx.
com.
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  Zaterdag 11 maart 2017

Voorstelling natuurherstel Simliduinen

De Simliduinen zijn voor het grootste 
deel in het beheer van het Agent-
schap ‘Natuur en Bos’ en zijn van 
Europese topkwaliteit! Het doel van 
de gratis informatiedag is om over het 
Life+FLANDRE-project en het ontwerp 
van het beheerplan te vertellen. Je krijgt 
de kans om vragen te stellen en om in 
dialoog te treden met de ontwerpers van 
het beheerplan en de natuurbeheerders 
van het ANB. Van 10 u. tot 12 u. Locatie: 
Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 
14. Dit infomoment wordt gevolgd door 
een informatiewandeling van 14 u. tot 16 
u. Locatie: Nieuwlandplein. Organisatie: 
Agentschap Natuur en Bos. 

  Vrijdag 17 maart 2017

Concert Guido Belcanto, Barbara dex
en Jan de Smet - ode aan Bobbejaan

Bobbejaan Schoepen was wellicht onze 
eerste vedette die een ongelooflijk mu-
zikaal parcours heeft afgelegd. Tijdens 
dit concert wordt een ode aan zijn œuvre 
gebracht. Aanvang om 20 u. Kostprijs: € 
20. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg 
Havengeul 14. Info: www.cultuurnieuw-
poort.be. 

  Zondag 19 maart 2017

Cursus bijenteelt

Workshop waarin de Koninklijke Imkers-
bond uit Houtem uitlegt hoe bijen leven 
en hoe ze honing en was maken. Naast 
de theorielessen zijn er ook praktijkmo-
menten waardoor je letterlijk tussen de 
bijen belandt. De cursus bijenteelt start 
op 19 maart en gaat door op 7 zondagen, 
telkens van 9 u. tot 12 u. Kostprijs: € 30. 
Locatie: Kinderboerderij ‘De Lenspolder’. 
Info: Marie-Ange Loones - T 058 23 69 
86.

  donderdag 23 maart 2017

Theater Malpertuis Gaz. - Pleidooi
van een gedoemde moeder

Meer info zie pp. 11.

  Zaterdag 25 maart 2017

Lentenocturne willem Vermandere

Meer info zie pp. 18.

Monotype - introductie tot grafische
technieken

Mamézon organiseert leuke workshops 
waarin persoonlijke begeleiding cen-
traal staat. In deze workshop wordt de 
grafische techniek ‘monotype’ in de 
kijker geplaatst. Daarmee kan je heel 
verrassende en soms kleurrijke resul-
taten bereiken. Kostprijs: € 35. Locatie: 
Mamézon, Louisweg 70.

Praktijk Motorboot Varen - Algemeen 
stuurbrevet

Cursus voor iedereen die de verplichte 
praktijkuren voor het behalen van het 
Stuurbrevet wil volgen of voor diegenen 
die hun bootbeheersing willen optima-
liseren. Van 9.15 u. tot 17 u. Kostprijs: 
€ 155. Locatie: Vlaamse Vaarschool, 
Watersportlaan 11. Info: www.vlaamse-
vaarschool.be. 

  Zaterdag 1 april 2017

Concert Filip Jordens - Hommage à Brel

Meer info zie pp. 11.

  Maandag 3 april 2017

Meditatie ‘Lente’

Tijdens deze workshop kan je 40 min. re-
laxen en 40 min. mediteren. Op basis van 
energetisch werk met aurea-healing en 
acupressuur-tips. Van 19.30 u. tot 00.00 

u. Benodigdheden: matje en lakentje. Lo-
catie: Cultuurhuis Nieuwpoort. Kostprijs: 
€ 5. Info en organisatie: De Engelencirkel 
- engelcirkel@gmail.com - M 0477 41 14 
97.

  dinsdag 4 april 2017

Theatervoorstelling Els Trio - 
Kikkerkus

Meer info zie pp. 9.

  woensdag 5 april 2017

Kinderfilmdag - Storks

Meer info zie pp. 9.

  donderdag 6 april 2017 

duinenwandeling ‘Expeditie in
de duinen’

Een natuurgids neemt je mee door de 
mooie Simliduinen. Tijdens de wandeling 
wordt er samen gezocht naar sporen van 
dieren en worden plantjes onder de loep 
genomen. Gratis. Van 10 u. tot 11.30 u. 
Locatie: Sint-Bernarduskerk, Sint-Ber-
nardusplein. Organisatie: Kinderboerde-
rij ‘De Lenspolder’.

Jachthaventocht

Wandeltocht door het natuurreservaat 
‘IJzermonding’ en langs de Havengeul, 
de dijk van Nieuwpoort, het strand 
van Lombardsijde, de Hennepolder, de 
Schuddebeurze en de Calidrisduinen. 
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Volgende afstanden kan je kiezen: 7, 14, 
18, 24 en 30 km. Start: Zaal Iseland, Kaai. 
Van 7 u. tot 15 u. Contact: monfred51@
gmail.com.

  Zondag 9 april 2017

Familiefeest op de kinderboerderij

Meer info zie pp. 19.

  woensdag 12 april 2017

Kinderfilmdag - Trolls

Meer info zie pp. 9.

  donderdag 13 april 2017

Schelpenwandeling: zoeken naar
zeeslakjes tussen het schelpengruis

Deze toffe gezinswandeling neemt je 
mee langs het strand van Nieuwpoort. 
Een ervaren natuurgids vertelt je meer 
over de schelpen, slakjes, wieren en ne-
teldiertjes. Van 10 u. tot 11.30 u. Gratis. 
Locatie: Dienst toerisme, Hendrikaplein.

  Zaterdag 22 april 2017

Jan de wilde & Vriendendag meneer
de wilde

Concert door kleinkunsticoon Jan De-
wilde. Vijftig jaar muziekgeschiedenis in 
één leven. Jan is nog steeds een unieke 
vertegenwoordiger van de eerste genera-
tie Vlaamse kleinkunstartiesten. Aan-
vang om 20 u. Kostprijs: € 16. Locatie: 
Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14. 
Info: www.cultuurnieuwpoort.be. 

  Maandag 24 april 2017

reanimatie en AEd

Workshop reanimatie van 14 u. tot 17 u. 
Locatie: ’t Schorrehof, Marktplein 16. 
Kostprijs: € 5. Organisatie: Okra - Tref-
punt 55+ Nieuwpoort. Contact: M 0479 43 
19 86 - 
www.okra.be/trefpunt-nieuwpoort.

Infosessie rookstopcursus

Meer info zie pp. 5.

  Zaterdag 29 april 2017

droomjuweel - juweelontwerp in zilver

Deze workshop juweelontwerp gaat door 
elke laatste zaterdag van de maand als 
er min. 4 deelnemers zijn. Je krijgt de 
kans om je creatieve ideeën in afgewerk-
te zilveren juwelen om te zetten. Kost-
prijs: € 50. Locatie: Mamézon, Louisweg 
70.

  TErUGKErENdE 
  ACTIVITEITEN
  donderdag 2 maart 

  en 13 april 2017

Gezellig samenzijn

Gratis namiddag voor mensen die + 55 
zijn. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg 
Havengeul 14. Organisatie: stad Nieuw-
poort. 

  Elke dinsdag, donderdag en 

  zaterdag

doorlopende tentoonstelling van
Tavares e Sousa - Van Belleghem

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

  Elke woensdag t.e.m. 

  1 november 2017

Begeleid bezoek natuurreservaat
de IJzermonding

Deze natuurwandeling gaat door in de 
mooiste parel van Nieuwpoort waar je 
van de unieke fauna en flora kan genie-
ten. Misschien spot je wel enkele zee-
honden! Telkens van 10 u. tot 12 u. Gra-

tis. Locatie: Parking Halvemaanstraat. 
Organisatie: kinderboerderij ‘De Lens-
polder’- kinderboerderij@niewpoort.be.

  Elke dinsdag en donderdag

  van 4 april t.e.m. 29 augustus 2017

Cursus brood bakken

Op authentieke wijze leer je in de kin-
derboerderij je eigen brood maken en 
bakken. Voelen, ruiken, proeven, kneden, 
kneden en opbollen komen zeker aan 
bod tijdens deze leuke workshop. 
Kostprijs: € 2,5. Info en locatie: kinder-
boerderij ‘De Lenspolder’, Elf Juliwijk 6A 
- kinderboerderij@niewpoort.be. 

  Elke woensdag van 5 april 

  t.e.m. 30 augustus 2017

Met de boer op pad

Begeleide uitstap op de kinderboer-
derij waarbij kinderen een blik achter 
de schermen van de boerderij krijgen. 
Verschillende boerderijdieren komen 
aan bod! Kostprijs: € 2,5. Info en locatie: 
kinderboerderij ‘De Lenspolder’, Elf 
Juliwijk 6A.

  Elke donderdag t.e.m. 

  28 december 2017

Zumba@ramskapelle

Gezinsbond Ramskapelle - Sint-Joris or-
ganiseert elke donderdag zumba-lessen 
van 19.30 u. tot 20.30 u. Kostprijs: 1 beurt 
kost € 5 voor leden en € 6 voor niet-le-
den. Een 10-beurtenkaart kost € 45 voor 
leden en € 50 voor niet-leden. Locatie: 



vacature in Nieuwpoort

Dorpshuis d’ Oude Schole, Ramskapel-
lestraat. Contact: ellen.dubois@telenet.
be of M 0498 31 18 76.

  Elke woensdag t.e.m.

  27 december 2017

Piloxing@ramskapelle

Piloxing op woensdagavond van 19.30 u. 
tot 20.30 u. Kostprijs: 1 beurt kost € 5 
voor leden en € 6 voor niet-leden. Een 
10-beurtenkaart kost € 45 voor leden en 
€ 50 voor niet-leden. Locatie: Dorpshuis 
d’ Oude Schole, Ramskapellestraat. 
Contact: ellen.dubois@telenet.be of M 
0498 31 18 76.

  ACTIVITEITEN VAN
  LANGErE dUUr
  T.e.m. 1 maart 2017 

Super secret: spannend detectivespel 
voor kinderen in Nieuwpoort 

Gloednieuw dectectivespel waarbij je met 
je vrienden of familie op zoek gaat naar 
een gestolen schat in het park. Dankzij 
de detective app op je smartphone kom 
je de schat steeds meer op het spoor. 
Kostprijs: € 59. Locatie: parken van 
Nieuwpoort, Dienstweg Havengeul. Info: 
Das Box - info@dasbox.be - T 0488 26 69 
63.

  T.e.m. woensdag 1 maart 2017

Super Cops: bloedstollend 
achtervolgingsspel in Nieuwpoort 

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

  T.e.m. woensdag 15 maart 2017

Nieuwpoortse Gewrochten: 
Josse Clichthove

Gratis tentoonstelling over de Nieuw-
poortse humanist uit de 15de eeuw. Lo-
catie: bibliotheek Nieuwpoort, Kokstraat 
18 A. 

  Van maandag 3 april tot vrijdag 

  7 april 2017

Crea-sportkamp

We bieden je tijdens dit sportkamp een 
hele waaier aan sporten aan. Daar-
naast wordt er ook aan jouw creativi-
teit gewerkt. Van 9 u. tot 16 u. Locatie: 
stedelijke sportzaal, Leopold II park 1. 
Kostprijs: € 80 (Nieuwpoortenaar) en € 
90 (niet-Nieuwpoortenaar). Info: stede-
lijke sportdienst - T 058 23 75 40.

  Van dinsdag 4 april t.e.m. 

  dinsdag 12 september 2017

Pittig Bruintje

Bezoek aan de visveiling met een hapje 
en een drankje. Geschikt voor volwasse-
nen en kinderen vanaf 12 jaar. Kostprijs: 
€ 5. Locatie: stedelijke vismijn. Info en 
organisatie: VZW Promovis Nieuwpoort - 
T 058 23 39 23. 

  Van maandag 10 april tot

   vrijdag 14 april 2017

omnisportkamp circustechnieken

Hou je van sporten en wil je liever 
meerdere sporten beoefenen? Wij bieden 
jou een sportkamp aan met voetbal, 
gymnastiek, volleybal, netbal, zwemmen, 
conditieomloop, baseball, basketbal etc. 
Ook allerlei circustechnieken staan op 
het programma. Van 9 u. tot 16 u. Loca-
tie: stedelijke sportzaal, Leopold II park 
1. Kostprijs: € 80 (Nieuwpoortenaar) en 
€ 90 (niet-Nieuwpoortenaar). Info: stede-
lijke sportdienst - T 058 23 75 40.

  T.e.m. 3 mei 2017

CodeKraks Level 1 

Ben jij een digitale duizendpoot die door 
het computervirus gebeten is? Kriebelt 
het bij jou om de binnenkant van de 

computer te ontdekken? Wil je zelf spel-
letjes leren maken? CodeFever leert je 
programmeren. Les van 15.30 u. tot 17 
u. Leeftijd: 10 tot 12 jaar. Info en inschrij-
ven: CodeFever VZW, www.codefever.be. 
Locatie: Atheneum Nieuwpoort, Arse-
naalstraat 20.

  T.e.m. 18 juni 2017

Expo de Groote oorlog op doek. Front 
schilders in Nieuwpoort 1916 - 1918. 

In 1916 huisden enkele beeldende 
kunstenaars van het Belgische leger in 
Nieuwpoort. Zij zetten het leven en de 
dood aan het front om in schilderijen en 
brachten onverwacht vitaliteit en flair 
naar Nieuwpoort. Tickets: € 7 (begrepen 
in ticket Westfront). Jongeren (7-25 jaar): 
€ 5. Locatie: Bezoekerscentrum West-
front. Info: T 058 23 07 33 - westfront@
nieuwpoort.be - www.westfrontnieuw-
poort.be.

  T.e.m. zondag 30 april 2018

Coming world remember Me: 
workshop beeldhouwkunst

Word peter of meter en maak één van 
de 600.000 beeldjes uit klei voor de land 
art installatie CWRM op het niemands-
land van de frontzone rond Ieper. Bij elk 
beeldje hoort een dog tag met daarop de 
naam van één van de slachtoffers van op 
de ‘Namenlijst’ die het IFFM samenstelt. 
Kostprijs: € 5 per beeldje. Atelier: Bom-
menvrij, Schoolstraat 48, Nieuwpoort. 
Info en organisatie: vzw Kunst - cwrm@
vzwkunst.be - www.comingworldremem-
berme.be - www.gonewest.be. 

  doorlopend

Knotsgekke doe-tocht voor kinderen
in Nieuwpoort

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



Kies voor de 
gezondste bank 

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

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

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

Uw appeltje voor de dorst • www.argenta.be

  

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

Reeds méér dan 30 jaar
gespecialiseerde rechtsbijstand bij:

• Strafrechtelijke verdediging en burgerlijke partijstellingen

• Verkeersrecht 

• Mede-eigendom, huur- en bouwrecht

• Faillissementsrecht en schuldbemiddeling

• Handelsrecht met onder meer overlating van uw 

handelszaak, inning achterstallige facturen, contracten, ...

• Milieuproblematiek

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

‘De Niepoorsjche Groote Vieërboete’

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

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

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

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

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

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

Carl Debruyne
Dec 2006

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

Carl Debruyne
Marktplein 13, 8620 Nieuwpoort
sandhove@hotmail.com
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Albert 1 laan 281 • 8620 Nieuwpoort

THUISVERPLEGING
Liesbeth & Lieselot

Regio: 
Westende - Lombardsijde- Nieuwpoort

Liesbeth
Van Campenhout

0476/94 05 17

Lieselot Ameloot
0475/32 74 75

In de kIjker
residenties ‘Cristal Place I en II’, Zeedijk

en Albert 1 laan (winkelstraat), nieuwpoort

Albert 1 laan 281  I  8620 Nieuwpoort  I  T 058 23 78 79

Immo 
marITIem
nIeuwPoort

uw eigendom kopen
of verkopen?

Ga in zee met Immo Maritiem
een vaste waarde in vastgoed!

w w w. i m m o - m a r i t i e m . b e

Derde betalerssysteem: geen kosten • Alle mutualiteiten

Volg ons op           thuisverpleging saskia sandra

Deblieck Saskia
0498 22 49 80

Germonpré Sandra
0472 20 12 61

ThuiSverpleGinG
regio Nieuwpoort- Lombardsijde

Uw advertentie 
hier?

Nieuwpoort, Uw Stad
7.500 exemplaren

4 of 8 edities per jaar
adverteren

enkel voor Nieuwpoortse
ondernemingen

Info: dienst communicatie
Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort
T 058 22 44 26 - F 058 22 44 28
communicatie@nieuwpoort.be



Polderstraat 158 - 8670 Oostduinkerke - 0032 (0) 58 23 73 11 
info: www.zwemmenbijsunparks.be

Aquafun
subtropical waterfun!

Kidsworld
Indoor playground

discover also: pirate midgetgolf, funbikes, pedalo’s,  
hamburger restaurant and so much more!

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

%

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

www.olivierplatteau.be
info@olivierplatteau.be

uw (t)huis 
in nieuwpoort 

kopen of verkopen?

Metaalwerken Vanthuyne biedt U degelijke stielkennis en jaren
ervaring gecombineerd met het gebruik van moderne
technieken en een creatieve geest.

Maatwerk en duurzame oplossingen vinden, ontwikkelen en
realiseren zijn onze grootste uitdagingen.

Productie van frees- en draaiwerk, snij- en plooiwerk,
alle laswerken, zowel grote als kleine series.
Steeds grote voorraad grondstoffen in staal, RVS en aluminium.

oPeningSURen:

Ma-Don: 8u-12u & 13u-17u
Vrijdag:   8u-12u & 13u-17u

Isabelle Deconinck & Wim Vande Kerckhove
Kaai 43 - 8620 Nieuwpoort

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

verkoop verhuur

with this voucher - valid until 30-06-2017 - not combinable


