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VOORWOORD
Inhoud
Het lichtfront
Waarde lezers,

Nieuwpoort is in de voorbije eeuwen vaak een slagveld geweest, bepalend
voor de kaart van Europa. En één keer ook voor de kaart van de wereld: in
oktober 1914, toen hier de Duitse inval in België definitief werd gestopt.
Door het water van de zee, door de sluizen van de IJzer, door het Belgisch
leger en door twee burgers, waaronder de beroemdste Nieuwpoortenaar
Hendrik Geeraert.
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Vandaar dat Nieuwpoort een prominente rol speelt in de grootse herdenking van 100 jaar Grote Oorlog.
De publieksopening van deze herdenking onder de titel GoneWest start in Nieuwpoort op 17 oktober a.s. met
een massaspektakel: het Lichtfront, waarbij duizenden vrijwilligers met fakkels de lijn van het Westfront zullen
markeren onder het oog van cameraploegen uit de hele wereld, met honderden prominenten en tienduizenden
kijklustigen.
Naast Nieuwpoort nemen de gemeenten Diksmuide, Houthulst, Lo-Reninge, Langemark-Poelkapelle, Zonnebeke,
Ieper, Heuvelland, Mesen en Ploegsteert deel aan dit evenement. Door deze samenwerking wordt het front door
middel van een menselijke ketting uitgebeeld. Om de tien meter wordt een fakkel aangestoken en op negen plaatsen zullen de Vuurmeesters met vuur een spektakel brengen. De artistieke vuurinstallaties zijn geïnspireerd op
de historische achtergrond van negen historische plaatsen. In Nieuwpoort is dit het sluizencomplex de Ganzepoot.
Aan dit evenement zullen 8.750 fakkeldragers deelnemen waarvan 1.200 in Nieuwpoort. De stad Nieuwpoort is
momenteel volop op zoek naar vrijwilligers die fakkels willen dragen. Wie zich wil aanmelden, kan zich inschrijven
op www.gonewest.be
Na het openingsweekend van de herdenking 100 jaar Grote Oorlog nodigt Koning Filip op 28 oktober 2014 vijftig
staatshoofden uit van landen die betrokken waren bij de Eerste Wereldoorlog waarbij ze verwelkomd worden aan
het Koning Albert I-monument.
Burgemeester ir. Roland Crabbe

Wij nodigen u van harte uit op de infonamiddag ter gelegenheid van de evaluatie van het betalend parkeren op
zaterdag 1 maart 2014 om 14.30 u. in Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14 waarbij burgemeester ir. R.
Crabbe de aangepaste en de nieuwe voorstellen zal uiteenzetten.
Agenda:
Uitbreiding zone voor bewonerskaarten
Uitbreiding betalende zone
Invoering krasbeurtenkaarten en handelaarskaarten
Aanpassen gele kaarten voor agences en onderhoudsfirma’s
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MILIEU
Zone C:
Ophaling huisvuil:
Ophaling PMD:
Ophaling papier en karton:
Ophaling GFT:

nieuwe wijken
tweewekelijks op dinsdag.
3, 17 en 31 maart en 14 en 28 april 2014
24 maart en 25 april 2014
10 en 24 maart en 7 en 22 april 2014

Ophaling PMD:
Ophaling papier en karton:
Ophaling GFT:

Nieuwpoort-Bad
buiten vakantieperiodes twee keer per week op maandag en vrijdag. Tijdens de vakanties dagelijks
(ook ‘s zondags ophaling huisvuil).
3, 17 en 31 maart en 14 en 18 april 2014
24 maart en 25 april 2014
10 en 24 maart en 7 en 22 april 2014

Zone D:
Ophaling huisvuil:
Ophaling PMD:
Ophaling papier en karton:
Ophaling GFT:

stadskern
wekelijks op donderdag.
3, 17 en 31 maart en 14 en 28 april 2014
25 maart en 22 april 2014
3, 17 en 31 maart en 14 en 28 april 2014

Zone B:
Ophaling huisvuil:
Ophaling PMD:
Ophaling papier en karton:
Ophaling GFT:

Simli
tweewekelijks op dinsdag.
3, 17 en 31 maart en 14 en 28 april 2014
24 maart en 25 april 2014
10 en 24 maart en 7 en 22 april 2014

Zone E:
Ophaling huisvuil:
Ophaling PMD:
Ophaling papier en karton:
Ophaling GFT:

buitenrand stad, Sint-Joris en Ramskapelle
tweewekelijks op vrijdag.
3, 17 en 31 maart en 14 en 28 april 2014
25 maart en 22 april 2014
3, 17 en 31 maart en 14 en 28 april 2014

Ophaling huisvuil maart-april 2014
Alle afvalkalenders: www.nieuwpoort.be.
Extra informatie: www.ivvo.be.
Zone A:
Ophaling huisvuil:

Wijzigingen inzake afval

OPHALING HUISVUIL BIJ PARTICULIEREN
De grote wijziging in de ophaling van het huisvuil is het gevolg van diverse eigenschappen en karakteristieken van de stad-, wijk- en dorpsdelen. Zo hebben de toeristische
zone, de stedelijke zone en de groene wijken (met inbegrip van de deelgemeenten SintJoris en Ramskapelle) een ander afvalgedrag. In open bebouwing is bv. het houden van
een composthoop of kippen mogelijk, op een appartement kan dit niet.
Het restafval wordt huis-aan-huis opgehaald en kan aangeboden worden in restafvalzakken of in grijze restafvalcontainers.
De kostprijs van de restafvalzakken werd aangepast t.o.v. 2013. Vanaf 1 januari 2014
zijn de prijzen als volgt: € 1,25 voor een grote restafvalzak van 60 liter of € 0,60 voor
een kleine restafvalzak van 30 liter. Deze prijzen zijn gelijk voor alle zones!
De grijze afvalcontainers kunnen gehuurd worden aan de stad op jaarbasis. In de huurprijs zijn de ophaling en de verwerking van het afval inbegrepen. Er worden geen andere
kosten meer aangerekend. De containers hebben het voordeel dat bij goed gebruik je
geurhinder en het openscheuren door ratten, katten, meeuwen,… kan vermijden. De
huurprijzen verschillen per zone.
De ophaling van PMD, GFT en Papier en Karton blijft ongewijzigd. De data van de ophalingen staan in de afvalkalender. Deze prijzen zijn dezelfde als in 2013.
Overzicht van de diverse mogelijkheden van huis-aan-huis ophalingen per zone
Zone B, C en E
Het restafval (restafvalzakken en restafvalcontainers) wordt tweewekelijks opgehaald.
De kostprijs voor het huren van een grijze restafvalcontainer bedraagt € 55 per jaar voor
een container van 140 liter of € 90 per jaar voor een container van 240 liter.
Zone A
Het restafval (restafvalzakken en restafvalcontainers) wordt twee keer per week
opgehaald. De kostprijs voor het huren van een grijze restafvalcontainer bedraagt
€ 210 per jaar voor een container van 140 liter of € 360 per jaar voor een container
van 240 liter.
Zone D
Het restafval (restafvalzakken en restafvalcontainers) wordt één keer per week
opgehaald. De kostprijs voor het huren van een grijze restafvalcontainer bedraagt
€ 105 per jaar voor een container van 140 liter of € 180 per jaar voor een container
van 240 liter.
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Breng-methode voor alle zones
Ondergrondse containers
Alle inwoners kunnen dagelijks hun restafval kwijt in de ondergrondse containers.
De restafvalzakken hoeven niet reglementair te zijn. De kostprijs voor het deponeren
van een grote restafvalzak in de ondergrondse containers bedraagt € 0,50 per beurt.
Voor een kleine restafvalzak betaal je € 0,20 per beurt. Zo kun je tot € 0,75 besparen
bij het deponeren van een grote restafvalzak en € 0,40 bij een kleine restafvalzak.
Berekening: kostprijs van het aanbieden van het restafval in een restafvalzak van de
stad voor de huis-aan-huis ophaling: € 1,25 - kostprijs voor het deponeren van een
grote restafvalzak ongeacht welk type in de ondergrondse containers: € 0,50 = €
0,75. Reken hierbij nog de kost voor een restafvalzak. Dezelfde berekening geldt voor
het deponeren van kleine restafvalzakken in de ondergrondse containers.
Deze methode laat iedereen toe om zijn afval op gelijk welke dag te deponeren. Door
de ondergrondse bewaring vermijden we bezoedeling door ratten, katten, meeuwen
enz. en wordt het afval koel onder de grond bewaard. Er zijn al ondergrondse containers in de toeristische zone en in het stadscentrum. Binnenkort worden er dergelijke
containers geplaatst in Ramskapelle, Sint-Joris, Pemenhoek, Haringhoek, Stuiverwijk, 11 Juli-wijk en Dudenhofenlaan.
De ondergrondse afvalcontainers zijn telkens gebundeld in afvaleilanden. Je kan er
naast restafval (betalend) ook PMD, Papier en Karton en glas (gratis) kwijt.
Containerpark
De regels m.b.t. het containerpark werden voor de particulieren niet gewijzigd. De
inwoners krijgen jaarlijks per gezin een tegoed van € 10 voor het brengen van afval
naar het containerpark.

OPHALING BEDRIJFSAFVAL
De stad Nieuwpoort is door de Vlaamse regering verplicht om de werkelijke ophalingsen verwerkingskosten door te rekenen aan de vervuiler, maar neemt nog steeds de
administratieve kosten ten laste.
Als bedrijf wordt beschouwd iedere natuurlijke, rechtspersoon, tijdelijk of feitelijke vereniging, vereniging van mede-eigenaars die gekend zijn met een ondernemingsnummer
bij de kruispuntbank van de ondernemingen.
Huis-aan-huis ophaling in alle zones
Restafval
- Groene bedrijfsafvalzakken van 60 liter. Kostprijs: € 1,25 per stuk. Deze zakken
mogen meegegeven worden met de ophalingen vermeld op de bedrijfsafvalkalender van de desbetreffende zone.

- Ook bedrijven kunnen grijze bedrijfsafvalcontainers van 140 liter, 240 liter of
1000 liter. Er zijn 3 frequenties van ophaling: 1x/week, 2x/week of 2x/week en
dagelijks in de vakantieperiodes. De prijs hangt af van de grootte van de container en het aantal ophalingen. Combinatie van verschillende huurcontracten is
mogelijk.
- Ophaling via de private sector. Hier komt de stad Nieuwpoort niet in tussen.
PMD en GFT worden opgehaald volgens de bedrijfsafvalkalender. De prijzen zijn dezelfde als in 2013. Papier en Karton wordt wekelijks opgehaald op maandag, tenzij
de ophaling voor de particulieren op een andere dag valt. Deze ophaling is gratis.
Breng-methode voor alle zones
De kleinere bedrijven kunnen dagelijks hun afval kwijt in de ondergrondse containers. Hier gelden dezelfde voorwaarden als voor de particulieren.
Op het containerpark dienen de bedrijven de werkelijke kost te betalen van de verwerking van het afval.

ALLE TARIEVEN OP EEN RIJTJE
- Kleine restafvalzakken: € 0,60 per stuk of € 12 per rol van 20 stuks. 2 kleine restafvalzakken zijn goedkoper dan 1 grote restafvalzak en het beperkt de geurhinder.
- Grote restafvalzakken: € 1,25 per stuk of € 25 per rol van 20 stuks.
- Bedrijfsafvalzakken: € 1,25 per stuk of € 25 per rol van 20 stuks.
- PMD-zakken (normaal formaat): € 0,13 per stuk of € 2,50 per rol van 20 stuks.
- PMD-zakken (groot formaat): € 2,50 per rol van 10 stuks.
- Hondenpoepzakjes: € 0,20 per stuk.
- Ondergrondse afvalcontainer met kleine schuif: € 0,20 per beurt.
- Ondergrondse afvalcontainer met grote schuif: € 0,50 per beurt.
Alle gezinnen die in Nieuwpoort op 1 januari zijn ingeschreven in het bevolkingsof vreemdelingenregister en bestaan uit minstens vijf personen, hebben recht op 1
gratis rol PMD-zakken en een tegoed van € 10 voor de ophaling van GFT. Deze gezinnen
krijgen een waardebon thuis toegestuurd waarmee ze de rol PMD-zakken kunnen afhalen. Het tegoed van € 10 voor de GFT-ophaling wordt automatisch aan het persoonlijk
tegoed toegevoegd.
Bij de berekening van het aantal personen in het gezin tellen gezinsleden met een
handicap van minstens 66% dubbel. Deze gezinnen worden verzocht zich te melden
bij mevr. Stéphanie De Backer, secretaresse van de Burgemeester.
Onthaalouders die hun uitbating en domicilie hebben in Nieuwpoort en erkend zijn
door Kind & Gezin hebben recht op 1 gratis rol PMD-zakken en 1 gratis rol restafvalzakken. De onthaalouders krijgen de waardebon opgestuurd.

Opruimbeurt in het natuurreservaat ‘De IJzermonding’
Traditiegetrouw is de maand maart ook dit jaar de maand van de netheid! Ook de stad
Nieuwpoort gaat jaarlijks de strijd aan tegen zwerfvuil. In het voorjaar doet de stad
een extra inspanning en daarvoor rekenen we ook op jou. Doe op zaterdag 5 april 2014
mee aan de opruimbeurt in het natuurreservaat ‘De IJzermonding’. Afspraak om 9.30 u.
aan de Halve Maanstraat. Breng handschoenen en laarzen mee. Over de middag is er
brood en soep voorzien voor de deelnemers. De opruimbeurt is een actie van Natuurpunt
Westkust i.s.m. de stad Nieuwpoort.

Personen die te kampen hebben met incontinentieproblemen, dialysepatiënt zijn
of personen met een stoma die niet continu in een instelling verblijven, die minstens
één jaar ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van Nieuwpoort en een gezamenlijk
netto-inkomen van alle personen gedomicilieerd op eenzelfde adres die lager is dan
anderhalf keer het leefloon, hebben recht op 2 rollen restafvalzakken per jaar. De inkomens van bloedverwanten tot en met de derde graad worden niet meegerekend. De
aanvraag dient te gebeuren bij de dienst bevolking op het stadhuis.
Geen enkel gezin betaalt milieubelasting in Nieuwpoort.
Enkele weetjes
- Wie goed sorteert, heeft minder restafvalzakken nodig. Dit kan door afvalarme
inkopen te doen en selectief te sorteren.
- Een modaal gezin van 4 personen dat goed sorteert, kan tot € 110 besparen op
jaarbasis.
- Om geurhinder te voorkomen mag je onderaan in de restafvalzak of afvalcontainer
enkele vellen van vochtopslorpende kranten plaatsen. Zorg er voor dat het deksel
van de afvalcontainer altijd gesloten is. Tip: plaats ze niet in de zon.
- Kies voor een container als je wil vermijden dat katten, ratten en meeuwen aan je
restafval zitten. In zone B, C en E is het gebruik van een afvalcontainer goedkoper
dan het gebruik van restafvalzakken. Bijvoorbeeld: Ophaling van restafvalzakken
waarbij om de 2 weken 2 restafvalzakken (2 x 60 liter = 120 liter) buiten gezet
worden is duurder dan het huren van een afvalcontainer (140 liter). Restafvalzakken op jaarbasis: € 65 en afvalcontainer op jaarbasis: € 55.
- Wie zich niet houdt aan de regels van sorteren, het op gepaste tijden aanbieden van
afval of het gebruiken van reglementaire afvalrecipiënten, riskeert een GAS-boete
tot € 250.
- Restafvalzakken van 60 liter mogen max. 18 kg wegen. De gemiddelde Nieuwpoortenaar produceerde in 2013 ongeveer 2,3 kg restafval per week.
- De afvalkalenders voor particulieren zijn te verkrijgen bij de dienst voor toerisme of
op de website www.ivvo.be. De bedrijfsafvalkalenders zijn terug te vinden op
www.nieuwpoort.be.
- Eind april wordt het nieuwe afvalsysteem geëvalueerd. Tot dan behoort de nieuwe
regeling tot een proefproject. Opmerkingen over de nieuwe regeling mogen overgemaakt worden aan milieu@nieuwpoort.be of stadsbestuur, Marktplein 7, 8620
Nieuwpoort.
Meer info:
Over de particuliere ophaling: milieudienst Luc Leye – T 058 22 44 51
Over bedrijfsafval en afvalcontainers: Dirk Desaever – M 0498 92 92 83
Over het containerpark en administratie van de afvalcontainers: Frieda Corneillie –
T 058 24 15 03 – F 058 23 96 57

is positief voor de mens’ en wou niet ingaan op de nominatie van 2013. ‘The Outsider
Coast’ nam dan ook met veel enthousiasme de ‘Groene pluim 2013’ in ontvangst voor
de organisatie van hun groene outdoor activiteiten.

Groene pluim 2013
De milieuraad mocht 2 nominaties ontvangen voor de ‘Groene pluim 2013’. Op 22 januari
2014 werden de genomineerden bekendgemaakt nl. Dominique Vandenbohede en The
Outsider Coast. In 2011 werd Dominique al genomineerd voor zijn project ‘Bijen houden
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OONIE
OONIE’s tip
Een gezond gezin: dat wil iedere ouder wel!
Hoe leer ik mijn kind groenten eten? Hoe stel ik grenzen rond
tv kijken of gamen? Wat als mijn zoon of dochter over cannabis
begint? Ouders van kinderen en jongeren tussen 2 en 18 jaar
kunnen met deze vragen terecht op www.gezondopvoeden.be.
Gezondopvoeden.be geeft ouders praktische tips om hun kind
gezonde eet- en beweeggewoontes bij te brengen en bewust te leren omgaan met tvkijken, gamen, computeren, …
Daarnaast biedt de site advies om roken, alcohol- en cannabisgebruik bespreekbaar te
maken en te voorkomen.
De basis voor een gezonde leefstijl ligt in de kindertijd. Daar zijn wetenschappers het
roerend over eens. Kinderen die opgroeien in een gezin waar voldoende aandacht is
voor gezonde voeding, voldoende bewegen en het inperken van zittende activiteiten (tv,
computeren, gamen) leren van jongs af aan gezonde keuzes maken. Met open gesprekken en duidelijke grenzen over roken, drugs en alcohol kan je heel wat betekenen om je
kind te helpen aan deze verleidingen te weerstaan.

SOCIALE ZAKEN
Renoveren en goedkoop lenen?
Vraag een FRGE-lening aan bij uw gemeente!
Via het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost biedt uw gemeente de mogelijkheid om een erg goedkope lening aan te gaan. De lening moet dienen om een aantal
structurele energiebesparende maatregelen te financieren. Dit kan voor werken in de
eigen woning, maar ook voor werken in de woning die je verhuurt.
Welke werken komen onder andere in aanmerking?
Enkel voor renovatie:
- dak-, zolder-, buitenmuur- spouwmuur en vloerisolatie
- hoogrendementsbeglazing (ook lichtkoepels)
- vervangen van oude verwarmingsketels
- gaskachel – gasconvector (HR+)
- inbouwcassettes
Zowel voor renovatie als nieuwbouw:
- zonneboiler
- warmtepompen
- driedubbele beglazing
- pellet kachel & speksteenkachel

Ouders hebben doorgaans meer invloed op de gezonde leefstijl van hun kroost dan ze
zelf denken.

Je kan bij de stad Nieuwpoort terecht voor een lening tot € 10.000 aan een maximale
rentevoet van 2%. Over een looptijd van maximaal 5 jaar betaal je je lening terug.

Kleuter (2-5 jaar)
Je wil dat je kleuter gezond blijft eten, maar hij begint intussen al “zijn eigen willetje”
te krijgen en zijn eigen Ik te ontdekken. En geen moment is beter om dat uit te proberen
dan aan tafel. Hoe ga je hier als ouder mee om? Tv, computer, games en tablet doen al
vroeg hun intrede in de leefwereld van kinderen. Verbieden of beperken? Je weet het
als ouder ook soms niet meer.

FRGE lening renteloos (0%) voor doelgroeppersonen
Sinds 2012 kunnen mensen die tot de doelgroep behoren een renteloze lening afsluiten
bij het FRGE.

Kind (6-11 jaar)
Je kind gaat naar de lagere school, gaat al eens vaker bij familie of vriendjes spelen
en heeft misschien activiteiten na school. Steeds vaker komt hij met verleidingen in
aanraking: snoep en frisdrank, televisie en gamen, en misschien al eens proeven van
de eerste sigaret of een biertje. Naast ouders beginnen leeftijdsgenoten een belangrijke
rol te spelen in het leven van kinderen. Maar betekent dit dat jouw rol is uitgespeeld?
Tiener (12-18 jaar)
Met de overgang naar het secundair onderwijs maken veel ouders zich zorgen: “Zal mijn
zoon of dochter straks gaan roken, te veel alcohol drinken of drugs gaan gebruiken?
Zal het leven op fastfood en dagenlang achter computer of tv zitten?” Je tiener zet
zich af tegen gangbare normen, tegen jou en de wereld en ontwikkelt verder zijn eigen
identiteit. Vraag je je ook soms af of je nog een rol kan spelen in de gezonde opvoeding
van je tiener?
Concreet
Met concrete tips, voorbeelden, opdrachtjes, spelletjes, video’s,…. laten we je zien:
Hoe je met je kind kan praten over gezondheid en gezondheidsrisico’s?
Of en hoe je regels en afspraken maakt en die kan opvolgen?
Hoe je zelf het gezonde voorbeeld kan zijn voor je kind?
Hoe je thuis dingen kan veranderen waardoor een gezonde keuze de eerste keuze wordt?
Bron: www.gezondopvoeden.be
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Wie behoort tot de specifieke doelgroep van het FRGE?
- personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds
(klevertje van het ziekenfonds eindigt op een 1)
- personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen dat niet meer bedraagt dan
€ 16.965,47 verhoogd met € 3.140,77 per persoon ten laste (OMNIO–statuut)
- personen die beroep doen op schuldbemiddeling
- personen die beroep doen op budgetbegeleiding bij het OCMW
Behoor je tot één van de bovenstaande doelgroepen, dan kan je:
- lenen aan 0 % voor enkele energiebesparende maatregelen
- ondersteuning krijgen gedurende het volledige renovatietraject. Zo krijg je hulp bij
het bepalen van de beste energiebesparende investeringen, het kiezen van een
aannemer, het opvolgen van de werken, het aanvragen van premies, …
Ook particuliere verhuurders die verhuren via een sociaal verhuurkantoor (RSVK)
kunnen een lening aan 0% afsluiten. De woning moet wel verhuurd worden aan een
persoon behorende tot de doelgroep en er zich toe verbinden zijn woning minstens
gedurende de looptijd van de lening via RSVK te blijven verhuren.
Voor alle andere personen die energiebesparende maatregelen
willen financieren blijft de voordelige rentevoet van 2% geldig en
dit zonder inkomensbeperking voor de aanvrager.
Meer info: www.frge.be of via het sociaal huis

Brochure sociale premies
De brochures ‘Premies en sociale dienstverlening’ en de onthaalbrochure voor nieuwe
inwoners werden herwerkt. De onthaalbrochure wordt automatisch aan elke nieuwe
inwoner bezorgd. De brochure rond de bestaande premies en sociale dienstverlening
in Nieuwpoort kan gratis afgehaald worden in het sociaal huis, bij het kabinet van de
burgemeester, de dienst bevolking en de verschillende mutualiteiten.

SOCIALE ZAKEN
Nieuwe datum lezing ‘Vragen rond het levenseinde’ - LEIF
Door de sinterklaasstorm werd de avondsessie van de lezing ‘Vragen rond het levenseinde’ van 5 december 2014 afgelast. Op verzoek van velen werd een nieuwe datum
gezocht. Er komt een nieuwe avondsessie op donderdag 10 april 2014 om 19.30 u. Deze
gratis lezing zal dit keer doorgaan in de City, Valkestraat 18 in Nieuwpoort-Stad.
Een medewerker van LEIF (Levenseinde Informatieforum) komt de bestaande regelgeving toelichten. Het gaat om de patiëntenrechtenwet, de wet betreffende palliatieve
zorg en de euthanasiewet. Ook het nut van de LEIFkaart wordt besproken.
Alle aanwezigen krijgen het LEIFblad mee naar huis. In het midden van deze brochure
zitten aanvraagdocumenten die overeenkomen met wat wettelijk voorzien is. Het LEIFblad is ook bedoeld voor mensen die momenteel met het levenseinde geconfronteerd
worden en kan zeker gebruikt worden om het overleg tussen een patiënt (en/of familie),
zijn arts en het begeleidend team te vergemakkelijken.
Info en inschrijvingen: sociaal huis – sociaalhuis@nieuwpoort.be of T 058 23 98 49
(vanaf april 2014: T 058 22 38 75).
Voor dringende vragen omtrent het levenseinde: LEIFlijn – T 078 15 11 55, alle werkdagen tussen 9 u. en 17 u.

50% verkregen worden bij betaling voor volgende vrijetijdsactiviteiten:
-

sport- en zwemkampen of cursussen ingericht door de stad of het AGB
swapactiviteiten van de jeugddienst Nieuwpoort
speelpleinwerking van de stad Nieuwpoort tijdens de vakanties
activiteiten ingericht door de jeugddienst, sportdienst of zwembad waarbij op de
aankondigingen vermeld staat dat de jeugdvoordeelpas van toepassing is
- lidmaatschap bij een erkende jeugd- of sportvereniging in Nieuwpoort
- jeugd- en sportkampen ingericht door erkende Nieuwpoortse jeugd- en sportverenigingen
- aankoop van een uniform bij een erkende Nieuwpoortse jeugdvereniging of sportmateriaal (aangekocht via de club of in een sportwinkel) voor deelname bij een
erkende Nieuwpoortse sportvereniging
De speciale kortingscode kan aangevraagd worden bij de jeugddienst, loket 3 van de
dienst bevolking, het sociaal huis of het kabinet van de burgemeester. Breng de jeugdvoordeelpas en het recentste aanslagbiljet van de personenbelasting of het attest van
de budgetbeheerder/schuldbemiddelaar mee.

Verhuis van het sociaal huis

De extra kortingscode bij de jeugdvoordeelpas:
nog steeds aan te vragen!

Het sociaal huis neemt binnenkort zijn intrek in het oude OCMW-rusthuis. De dienstverlening blijft hetzelfde. Indien je een vraag hebt waarbij je niet weet wie je kan verder
helpen, kom dan eens langs. Er wordt naar je geluisterd en je krijgt er de eerste informatie, waarna je wordt doorverwezen naar de juiste persoon binnen de gemeente,
het OCMW of een externe organisatie, die jou dan met kennis van zaken kan bijstaan.

Elk(e) kind/jongere van 3 tot en met 25 jaar heeft in september via de post een jeugdvoordeelpas ontvangen, die recht geeft op 50 % korting bij culturele activiteiten. Voor
wie aan bepaalde inkomens gerelateerde voorwaarden voldoet kan met deze pas echter
ook extra korting op bepaalde andere vrijetijdsactiviteiten krijgen. Met de paas- en
zomervakantie in het vooruitzicht is dit het moment om na te gaan of je hiervoor in
aanmerking komt!

Voor deze dienstverlening moet geen afspraak gemaakt worden en bovendien is ze
gratis.

Wie kan de speciale korting krijgen?

Tenslotte kun je er terecht voor de aanvraag van een FRGE-lening, vragen omtrent de
provinciale groepsaankoop groene stroom, aankoop van onderwijscheques en de aanvraag van de extra kortingscode op de jeugdvoordeelpas.

- Het gezin waartoe het kind of de jongere behoort is in Nieuwpoort gedomicilieerd en
het gezamenlijk netto-inkomen van alle personen gedomicilieerd op datzelfde adres
bedraagt niet meer dan anderhalf keer het leefloon. Momenteel komt dat op een
bedrag van € 19.616,76. De inkomens van bloedverwanten tot en met de derde graad
worden niet meegerekend.
- Gezinnen die onder budgetbeheer, schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling staan kunnen op basis van een recent schriftelijk attest van de budgetbeheerder
of schuldbemiddelaar ook in aanmerking komen.
Wie aan één van deze voorwaarden voldoet kan een speciale kortingscode aanvragen,
die op de jeugdvoordeelpas wordt genoteerd. Hierdoor kan er ook een tussenkomst van

In het sociaal huis vind je een heleboel interessante folders over uiteenlopende onderwerpen, zoals het sport- en cultuuraanbod in Nieuwpoort, psychosociale ondersteuning
in de regio, bestaande premies bij renovatie, enzovoort. Er staat ook een OONIE-zuil met
een wisselend aanbod aan gratis folders voor ouders rond opvoedingsthema’s.

Praktisch:
Sociaal huis
Astridlaan 103
8620 Nieuwpoort
NIEUW TELEFOONNUMMER
vanaf april: T 058 22 38 75
sociaalhuis@nieuwpoort.be

Openingsuren:
Maandag: 10 u. – 12 u. en 13 u. – 16 u.
Dinsdag t/m vrijdag: 10 – 12 u.
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NIEUWPOORT IN BEELD
Bezoekerscentrum Westfront Nieuwpoort

Eerste steen Westfront Nieuwpoort
Zaterdag 11 januari ll. vond in aanwezigheid van staatssecretaris Servais Verherstraeten, Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois en Provinciegouverneur Carl Decaluwé de
officiële eerste steenlegging plaats van het nieuwe bezoekerscentrum Westfront Nieuwpoort. De officiële opening van dit bezoekerscentrum onder het Koning Albert I-monument
grijpt plaats midden oktober 2014.

Overhandiging sleutel
Staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten overhandigde op 11 januari ll. in aanwezigheid van Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois de sleutel
van het Koning Albert I-monument aan burgemeester Crabbe. Dit nationaal monument werd voor een periode van 50 jaar in erfpacht gegeven aan de stad Nieuwpoort waardoor het
stadsbestuur het bezoekerscentrum ‘Westfront Nieuwpoort’ kan bouwen en uitbaten.
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Afspraak in Nieuwpoort
Na de eerste steenlegging van het bezoekerscentrum ‘Westfront
Nieuwpoort’ ontvingen de staatssecretaris Servais Verherstraeten,
Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois, Provinciegouverneur Carl Decaluwé en ere-gouverneur en commissaris-generaal
van de herdenking van WO I in België Paul Breyne het relatiegeschenk ‘Afspraak in Nieuwpoort’. Met het overhandigen van deze
graphic novel over Nieuwpoort tijdens WO I werd meteen een
afspraak gemaakt voor de officiële opening van dit centrum. Op
28 oktober 2014 grijpt op deze locatie een grootse en ingetogen
herdenking van Wereldoorlog I plaats. Op die dag nodigt Koning
Filip de vijftig staatshoofden uit van landen die betrokken waren bij
de Eerste Wereldoorlog.

Rode Kruis Nieuwpoort
Het Rode Kruis-afdeling Nieuwpoort bracht tijdens de nieuwjaarsreceptie hulde aan Fernand Calie die 25 jaar afdelingsapotheker was.
Jean Willems die 61 jaar actief was als vrijwilliger bij deze hulporganisatie werd eveneens in de bloemetjes gezet.

Monografie over binnenscheepvaart
Voormalig persmedewerker en heemkundige Jackie Beun stelde onlangs zijn
monografie over de Nieuwpoortse binnenscheepvaart voor in de dagbladhandel
Aktua. In ‘Binnenscheepvaart te Nieuwpoort’ belicht de auteur zo’n twintigtal families van binnenschippers. Hij besteedt ook uitvoerig aandacht aan de
meest bekende Nieuwpoortse binnenschipper Hendrik Geeraert.
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GEMEENTERAAD
Flitsen uit de gemeenteraad van 26 december 2013

Flitsen uit de gemeenteraad van 30 januari 2014

Bekrachtiging besluit burgemeester wensballonnen
De raad keurde het besluit van de burgemeester goed om het verbod op het gebruik van
wensballonnen te bekrachtigen.

Vaststelling prijs internationaal rijbewijs
De prijs voor een internationaal rijbewijs werd vastgelegd op € 20. De prijsverhoging
werd doorgevoerd n.a.v. een brief van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Aanpassing prijs elektronische identiteitskaart voor Belgen en vreemdelingen, KIDS-ID, gewone procedure en spoedprocedure
De raad keurde het voorstel goed om de prijs van bovengenoemde kaarten te bepalen
op € 16. Ook de prijs van de procedures voor het aanvragen van deze kaarten werd
aangepast. De prijs van de elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen onder
12 jaar blijft op € 6 behouden.

Leveren en plaatsen ondergrondse afvalcontainers op het grondgebied
Nieuwpoort – goedkeuring
De raad keurde het voorgesteld bestek goed inzake het leveren en plaatsen van ondergrondse afvalcontainers op het grondgebied van Nieuwpoort. Raming kostprijs:
€ 750.000 incl. BTW.

Retributie gebruik en ophaling containers voor huishoudelijk of gelijkgesteld
afval
De raad keurde het voorstel goed om voor de aanslagjaren 2014 t/m 2018 een retributie
te heffen op het gebruik en regelmatig ophalen van containers voor huishoudelijk en
gelijkgesteld afval. De stad dient minstens de werkelijke kostprijs voor de verwerking
van bedrijfsafval te hanteren en daarom is de aanpassing van de tarieven noodzakelijk.
Voor particulieren en bedrijven wordt een gedifferentieerd tarief toegepast.
Retributie restafvalzakken, PMD-zakken, hondenpoepzakjes en speciale
plastiekzakken
De raad keurde het voorstel goed om voor de aanslagjaren 2014 t/m 2018 opnieuw een
retributie te heffen op de afgifte van huisvuilzakken, PMD-zakken, hondenpoepzakjes
en de speciale plastiekzakken van 1.000 liter. De prijs van kleine en gewone restafvalzakken werd hierdoor lichtjes verhoogd.
Toekenning titel ere-schepen Antoon Vanhooreweghe
De raad keurde de aanvraag goed om gewezen schepen Antoon Vanhooreweghe de titel
van ere-schepen toe te kennen.
Restauratie Bommenvrij – fase 2b bouwkundige restauratiewerken (gebouw)
– definitief ontwerpdossier – goedkeuring – vraag betoelaging
De raad keurde het ontwerpdossier voor het restaureren van ‘Bommenvrij’ goed met
een kostenraming van € 3.214.968,15 incl. BTW waarvan € 2.259.696, 39 incl. BTW
voor restauratieve bouwkundige werken. Er zullen toelagen gevraagd worden aan het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap op de betoelaagbare restauratiewerken.
Vernieuwen van de P. Braeckelaan tussen E. Coppieterstraat en
J. Van Clichthovenstraat – goedkeuring
De raad keurde het bestek goed voor het vernieuwen van de P. Braeckelaan tussen
E. Coppieterstraat en J. Van Clichthovenstraat. Het ramingsbedrag voor de uitvoering
van de opdracht werd vastgelegd op € 381.858,04 incl. BTW waarvan € 218.315,79
incl. BTW ten laste van de stad Nieuwpoort en € 163.542,25 incl. BTW ten laste van de
I.W.V.A. De opdracht wordt gegund bij openbare aanbesteding.
Leveren van een bijkomende perscontainer voor op vrachtwagen –
goedkeuring
De raad keurde het voorstel goed om een derde perscontainer voor op de vrachtwagen
aan te kopen zodat elke fractie een eigen perscontainer zou hebben en zo op een efficiënte manier de drie soorten fracties (restafval, PMD en papier/karton) te ledigen.
Raming kostprijs: € 52.500 incl. BTW.
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Het betreft 6 soorten containers:
- Type restafval grote zakken, container 5m³, incl. muntapparaat
- Type restafval kleine zakken, container 5m³, incl. muntapparaat
- Type PMD, container 5m³
- Type papier en karton, container 5m³
- Type gekleurd glas, container 3m³
De opdracht wordt gegund bij openbare aanbesteding.
Openbare verlichting Arsenaalstraat
De raad keurde het voorstel van Eandis goed om de verlichtingsinstallatie in de Arsenaalstraat e vernieuwen. De bestaande kopernetten en het openbare verlichtingsnet
zullen ondergronds gebracht worden. Er worden 16 verlichtingsmasten en –armaturen
met LED technologie voorzien. Raming kostprijs: € 17.178,28 incl. BTW. De opdracht
wordt gegund bij onderhandelingsprocedure.

VEILIGHEID EN PREVENTIE
Buurtinformatienetwerk Nieuwpoort (BIN)
Een BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers, de lokale
politie en de overheid dat bijdraagt tot volgende doelstellingen:
- Het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel.
- Het bevorderen van een positieve sociale controle en burgerzin.
- Het verspreiden van de preventiegedachte, en het plegen van misdrijven helpen
voorkomen.
Burgers stellen dus zelf géén enkele politiedaad, doen zelf géén patrouilles, ze treden
nooit op in naam van de politiediensten. BIN’s zijn géén burgerwachten!
Het BIN heeft m.a.w. 2 hoofddoelstellingen nl. de meldingsbereidheid en het veiligheidsgevoel verhogen.
Abnormale feiten worden aan de politiediensten meegedeeld via T 058 533000 of het
noodnummer 101. Het is aan de deskundigheid van het politiebedrijf om te oordelen of
een abnormaal feit al dan niet verdacht is.
Zo nodig kan het politiebedrijf een bericht afleveren en de Bin-medewerkers in kennis
stellen van een bepaald feit, deze mededeling zal steeds gepaard gaan met een
oproep tot het nemen van preventieve maatregelen.
De uitgestelde verzending: Van … tot … uur
De uitgestelde verzending zorgt ervoor dat sms berichten die verstuurd worden tussen
bepaalde uren worden uitgesteld tot de ingestelde tijd. Als er leden zijn die liever geen
berichten ontvangen ‘s nachts kunnen ze zo geholpen worden. Dit is in te stellen per
individueel lid.

Lid worden?
Iedere inwoner van Nieuwpoort kan lid worden van het BIN.
De vergoeding voor minimum 25 berichten per jaar bedraagt € 12.
Inschrijven kan via www.vnbnieuwpoortbad.be.
Contact en coördinator: André Deleu – M 0498 92 92 15.

Vast VIP-team voor Politiezone Westkust
De Politie Westkust gaat vanaf 1 april van start met een 8-koppig perfect tweetalig
VIP-team dat aan beide kanten van de Frans-Belgische grens zal patrouilleren. Het
team wordt gerekruteerd uit de huidige personeelseden van de zone. Zij zullen onder
andere worden ingezet om de grenscriminaliteit te bestrijden. Door de akkoorden van
Doornik krijgen de politiediensten in België en Frankrijk immers meer bevoegdheden
over de grens.
In 13 jaar tijd daalde de criminaliteit in de zone Westkust met 43%, maar omdat in
het zuiden van onze provincie veel ramkraken, homejackings en carjackings worden
gepleegd met daders van over de grens, wil de politie Westkust preventief werken.
Politiezones krijgen immers meer en meer te maken met rondtrekkende dadergroeperingen. Bovendien ligt de zone aan de Franse grens waardoor de zone ook veel
Franse toeristen over de vloer krijgt. Daarnaast is de PZ Westkust ook een belangrijke
transitzone onder meer vanwege de snelweg A18/E40 die via de tunnel, Noord-Europa
fysiek met het Verenigd Koninkrijk verbindt.
Het team zal in een anonieme zwarte wagen, voorzien van een systeem van nummerplaatherkenning, aan weerzijden van de Frans-Belgische grens patrouilleren en
optreden. De apparatuur voor de nummerplaatherkenning is verwerkt in het koetswerk
om zo onopvallend mogelijk te opereren. Belangrijk om weten is dat de wagen volledig
gefinancierd werd door het ministerie van Binnenlandse Zaken (kostprijs € 80 000).

De vakantieregeling: vanaf … tot en met … (datum invullen)
De vakantieregeling laat toe om voor leden individueel een periode in te stellen waarin
geen berichten worden verstuurd (vb. tijdens hun vakantie).
De sms berichten worden dan NIET verstuurd in deze periode.
TIP voor de handelaars:
Om steeds de SMS-berichten in je bedrijf te ontvangen, kun je een afzonderlijke GSM
voorzien in je bedrijf!

INFRASTRUCTUUR
Wegenwerken op de N355 Nieuwpoort
Vanaf maandag 17 februari starten, in opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, de werken aan de duiker over de Koolhofvaart op de N355 (Kinderlaan/Diksmuidse
Weg) op de grens tussen Nieuwpoort en Koksijde. De werken omvatten het vervangen
van de bestaande duiker door een ter plaatse gebouwde betonnen duiker. De werken
duren tot eind juni 2014. Tijdens deze werkzaamheden worden fietsers omgeleid via
de oude spoorwegbedding en de Ramskapellestraat. Het gemotoriseerd verkeer op de

N355 blijft behouden, met enkele aanpassingen aan de op- en afritten van de E40. Wie
vanuit het binnenland komt moet de afslag richting Diksmuide volgen (de afrit naar
Nieuwpoort wordt afgesloten); het verkeer neemt vervolgens de rotonde in Ramskapelle om zo terug te keren richting Nieuwpoort. Wie op de N355 vanuit Pervijze komt en
de E40 richting Calais op wil, zal worden omgeleid via Veurne. Het verkeer voor de E40
richting binnenland wordt niet omgeleid.
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NIEUWPOORT IN BEELD
Vijftigste huwelijksverjaardag

Gaston Maes en Hélène Stevens traden op 4 januari 1964 in het huwelijk. Gaston heeft een lange carrière als leerkracht in het Sint-Lodewijkscollege te Brugge achter de rug. Hélène
werkte geregeld als poetshulp. Het koppel is gepassioneerd door het varen en beschikt over een motorboot die aangemeerd ligt in de VVW-Westhoek. De jubilarissen hebben twee
kinderen en vier kleinkinderen op wie ze erg trots zijn.

Gouden jubileum

Willy Verstappen en Chri Van Moerzeke stapten op 28 januari 1964 in het huwelijksbootje. Willy was een tijdje beroepsmilitair en werkte jarenlang als schilder-decorateur. Chri
ging na haar schooltijd aan de slag bij een Brusselse decoratiezaak die gespecialiseerd was in het maken van gordijnen en draperieën. De jubilarissen hebben twee kinderen en drie
kleinkinderen met wie ze een hechte band hebben.
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Vijftig jaar gehuwd

Willy Corteel en Imelda Schots huwden op 30 januari 1964. Willy werkte tot in 1973 als visser en ging daarna aan de slag bij het baggerbedrijf Decloedt. Imelda had de handen vol
met de zorg voor haar gezin. De jubilarissen hebben een hechte band met hun dochter en schoonzoon en hun twee kleinkinderen op wie ze bijzonder trots zijn.

Nieuwjaarsreceptie OCMW-personeel

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het OCMW werden enkele verdienstelijke personeelsleden gehuldigd. Kristel Delmotte, Karien Serpieters, Dagmar Van Hoof en Peter Vanhoucke (10
jaar dienst), Maryline Deridder en Martine Staelens (20 jaar dienst), Ann De Roo, Geert Debaenst, Marijke Desaever, Roger Vandenbohede en Jean-Pierre Vercruysse (30 jaar dienst)
en Rita Lecleir (pensioen) werden in de bloemetjes gezet. Sandy Peel, Ilse Vansteeger, Christine Noyez en Luc Timmerman lieten zich verontschuldigen. Na het officiële gedeelte werd
er stevig gedanst in de refter van het vroegere WZC De Zathe in de Astridlaan.
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NIEUWPOORT IN BEELD
Stadspersoneel gehuldigd

De verdienstelijke stadspersoneelsleden werden op 11 januari ll. in de bloemetjes gezet. Fabienne Portier (25 jaar dienst), Didier Allemeersch, Frieda Corneillie, Kristien Decru, Erwin
Cloet, Christine Goderis, Micheline Poley, Luc David en Eddy Legein (35 jaar dienst), Wilfried Debruyne, Paul Carton, Jean-Claude Geoffroy, Dirk Minne, Nicole Hogie, Jenny Cloet,
Anita Bonny en Alain Delbecque (pensioen) werden gehuldigd. Johan Dewilde en André Verstraete waren verontschuldigd.

Cheque voor MS-Liga
Het stadsbestuur en de vzw Blauwe Boei schonken een
cheque van 2.000 euro aan de MS-Liga. Dit aanzienlijk bedrag komt van de opbrengst van het evenement
‘Verrassend Maritiem Nieuwpoort’ dat eind oktober
werd georganiseerd.

Cheque Champagne de Nieuport
Tijdens het Belle Epoqueweekend in september werden honderden flessen van de speciale Champagne de
Nieuport geveild. Een cheque van 1.642,57 euro werd
geschonken aan de vzw Spina Bifida. Dit is drie vierden
van de champagneverkoop. De overige vierde gaat naar
Kom op tegen Kanker.
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BEVOLKING EN BURGERLIJKE STAND
Herstelling verwaarloosde grafmonumenten
Op 22 oktober 2013 werd op de begraafplaats van Ramskapelle gestart met de procedure betreffende de verwaarlozing van 50 grafmonumenten. De lijst van de grafmonumenten die als verwaarloosd werden vastgesteld, hangt ter bekendmaking uit aan de
ingang van de begraafplaats, alsook aan het grafmonument in kwestie.
De nabestaanden beschikken over een termijn van 1 jaar om de nodige herstellingswerken uit te voeren.
Als het grafmonument niet of onvoldoende werd hersteld tegen uiterlijk 5 november
2014 zal de procedure tot ontruiming opgestart worden en zal het grafmonument verwijderd worden.

Verkiezingen
De Europese, federale en regionale verkiezingen vinden plaats op 25 mei 2014.
Hieronder geven we enkele belangrijke boodschappen mee aangaande de verkiezingen.
Bij volmacht stemmen
In België geldt de stemplicht. Het is echter mogelijk dat u zich, om uiteenlopende
redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan begeven om uw
stem uit te brengen. In dat geval kan u toch stemmen door een volmacht te geven aan
een andere kiezer.
In welke gevallen?
1. wegens ziekte of gebrekkigheid.
Deze onbekwaamheid wordt aangetoond door een medisch attest.
2. om beroeps- of dienstredenen:
Deze onmogelijkheid wordt aangetoond door een attest dat afgegeven wordt door
uw werkgever.
3. om studieredenen.
Deze onmogelijkheid wordt aangetoond door een attest van de instelling waar u les
volgt.
4. omwille van een verblijf in het buitenland wegens vakantie.
Deze onmogelijkheid wordt vastgesteld door de burgemeester van uw woonplaats
(of zijn afgevaardigde), na overlegging van de nodige bewijsstukken, of, indien u
een dergelijk bewijsstuk niet kan overleggen, op basis van een verklaring op eer bij
de burgemeester.
5. Omwille van de uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger, een toestand van vrijheidsbeneming of omwille van zijn geloofsovertuiging.
Wie kan men aanwijzen?
U kan uw volmacht aan elke andere kiezer geven. Een kiezer mag slechts één volmacht
hebben. Deze kiezer zal wel moeten gaan stemmen in het stembureau waar u als volmachtgever normaal gezien had moeten stemmen.
Een Belgische kiezer kan enkel een andere Belgische kiezer en geen onderdaan van een
andere lidstaat van de Europese Unie aanduiden als gevolmachtigde, aangezien deze
niet voor de verkiezing van de Kamer en van het Gewest-/Gemeenschapsparlement mag
kiezen. (Een kiezer die onderdaan is van een andere lidstaat van de Europese Unie mag
daarentegen wel een Belgische kiezer aanduiden als gevolmachtigde.)
Wat moet u als volmachtgever doen?
Als volmachtgever moet u vooreerst het volmachtformulier invullen.
Het volmachtformulier vindt u op de site www.verkiezingen.fgov.be of kan u gratis verkrijgen bij uw gemeentehuis. Het formulier is eenvoudig in te vullen en er dient alleen
een attest te worden toegevoegd.

In alle gevallen kan u deze volmacht geven tot op de dag van de verkiezingen. Enkel
in het geval u op vakantie vertrekt, moet u deze volmacht minstens 1 dag op voorhand
geven.
Wat moet de volmachtdrager doen?
De volmachtdrager moet voor u gaan stemmen in het stembureau van de volmachtgever. Om de volmacht te kunnen gebruiken moet hij volgende documenten bij zich
hebben:
1) het ingevuld en ondertekend volmachtformulier;
2) het bijbehorend attest;
3) zijn eigen oproepingsbrief;
4) en zijn eigen identiteitskaart.
Het kan nuttig zijn voor de volmachtdrager dat hij ook beschikt over uw oproep om te
weten naar welk stembureau hij moet gaan.
Hoe stem ik geldig?
Om geldig te stemmen mag u per verkiezing slechts stemmen uitbrengen binnen één
lijst.
Dit kan:
• Door uw stem uit te brengen in het vakje bovenaan een lijst (lijststem)
• Door uw stem uit te brengen in het vakje naast de naam van één of meerdere
kandidaten (naamstem)
Indien u tegelijkertijd een lijststem èn één of meerdere naamstemmen binnen deze
lijst uitbrengt, dan wordt met de lijststem geen rekening gehouden.
Brengt u stemmen (lijst- of naamstemmen) uit op verschillende lijsten, dan zal uw
stem als ongeldig worden beschouwd en niet worden meegeteld.
Meer informatie
Raadpleeg de website ‘Verkiezingen’ van de FOD Binnenlandse Zaken:
www.verkiezingen.fgov.be of contacteer hun Callcenter T 02 518 21 16 callcenter.rrn@rrn.fgov.be.
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Instellingen en Bevolking
Dienst Verkiezingen
Park Atrium – Koloniënstraat 11
1000 BRUSSEL
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VOORSTELLINGEN – OPTREDENS - CONCERTEN
Zo 02/03 om 10.30 u.

Jeugdtheater ‘De Troubadours’ – FEEST! met Nette en Korneel
Stel je eens voor dat Sinterklaas niet meer in de winter zou komen maar in de lente… of dat de paaseieren worden gebracht in de zomer…
Wanneer Nette en Korneel ontdekken dat de feestendief alle feesten verplaatst heeft op de kalender besluiten ze de bewoners van Feestland te
helpen en vertrekken ze op avontuur! Mogelijkheid om in te schrijven voor een heerlijk ontbijt om 9 u.Tickets: € 6 VVK en € 8,50 ADD. € 3 voor
ontbijt. € 2 korting voor -26 en 60+. 50% korting met jeugdvoordeelpas. Locatie: City, Valkestraat 18. Info: cultuur@nieuwpoort.be –
www.cultuurnieuwpoort.be.

Wo 05/03 om 14 u.

Kinderfilmnamiddag – Epic
Een tienermeisje wordt getransporteerd naar een diepe bosrijke omgeving waar een strijd gaande is tussen de krachten van het goede en de
krachten van het kwade. Ze voegt zich bij een groep wezens die hun verborgen wereld wil beschermen tegen de vernietigende Boggans, en samen
worden ze belast met de taak om hun wereld te redden, en die van ons. Tickets: € 3 of € 1,50 met jeugdvoordeelpas. Locatie: Centrum Ysara,
Dienstweg Havengeul 14. Info: www.cultuurnieuwpoort.be.

Do 06/03 om 14 u. en om 20 u.

Donderdag Filmdag - The Broken Circle Breakdown
Deze Vlaamse langspeelfilm sleepte heel wat prijzen op de meest diverse festivals in de wacht en werd genomineerd voor de Oscars! Het vertelt
de love story tussen Elise en Didier (Veerle Baetens en Johan Heldenbergh). Tickets: € 4 of € 2,5 met filmpas. Locatie: City, Valkestraat 18. Info:
cultuur@nieuwpoort.be – www.cultuurnieuwpoort.be.

Vr 07/03 om 20 u.

Humor was nooit ver weg…
Alles in de muziek keert nog wel eens een keertje terug. De betere Nederlandstalige songs zijn eigenlijk nooit weg geweest. Daarom is kleinkunst
springlevend! Na het succes van de vorige tournees, nemen we je met ‘Kleinkunsteiland’ opnieuw mee in een totaalprogramma met een waaier
van muzikale en tekstuele pareltjes. Met Jan De Smet, Barbara Dex, Nele Goossens, Lucas Van den Eynde, Stoy Stoffelen, Ivan Smeulders, Emile
Verstraeten en Wouter Berlaen. Tickets: € 14 VVK en € 16,50 ADD. € 2 korting -26 en 60+. 50% korting met jeugdvoordeelpas. Locatie: Centrum
Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Info: cultuur@nieuwpoort.be – www.cultuurnieuwpoort.be.

Vr 14/03 om 20 u.

En toen werd het oorlog…
Over de gruwel, de horror, de beklemming, de gevolgen op menselijk vlak van WOI. Over het leed bij de overlevenden en hun familie en over
verantwoordelijkheden. Over hoop en vertwijfeling, vriendschap en haat. En over hoezeer we zouden willen dat het nooit meer gebeurt. Met enkel
de kracht van het woord en de klank. Poëzie en muziek. Om er doodstil van te worden en gelouterd de zaal te verlaten. Tickets: € 4. Locatie: City,
Valkestraat 18. Info: cultuur@nieuwpoort.be – www.cultuurnieuwpoort.be.

Za 15/03 om 20 u.

An Nelissen – Moedermonoloog
An Nelissen heeft een patent op succesvolle voorstellingen over belangrijke momenten in een vrouwenleven. Moedermonoloog bundelt 105
minuten uiterst herkenbare en daardoor juist hilarische situaties uit het dagelijkse leven van een moeder. Tegelijk is het haar meest persoonlijke
show tot nu toe. Na een uitverkochte tournee vorig seizoen, gaat An weer op stap! Tickets: € 14 VVK en € 16,50 ADD. € 2 korting -26 en 60+.
50% korting met jeugdvoordeelpas. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Info: cultuur@nieuwpoort.be – www.cultuurnieuwpoort.be.

Do 20/03 om 14 u. en om 20 u.

Donderdag Filmdag – The Grey
Als een groep medewerkers van een olieplatform terug naar de bewoonde wereld vliegt, stort hun vliegtuig neer in het ijzige Alaska. Al snel
komen ze erachter dat het gebied waar ze proberen te overleven het territorium van een nietsontziende wolvenroedel is en begint een strijd op
leven en dood. Tickets: € 4 of € 2,5 met filmpas. Locatie: City, Valkestraat 18. Info: cultuur@nieuwpoort.be – www.cultuurnieuwpoort.be.

Za 22/03 om 20 u.

Recht op Liefde – Hommage aan Edith Piaf
Toon vertelt / Eniko zingt / Piaf herleeft. In 2013 was Edith Piaf 50 jaar overleden, in 2015 zou ze 100 jaar worden. In het kader van die herdenkingsperiode 2013-2015, waarin de media geregeld zullen focussen op deze uitzonderlijke figuur, brengen wij als hommage aan de straatmusmet-de stem-van-een-scheepsklok, een uniek concert. Locatie: City, Valkestraat 18. Info: cultuur@nieuwpoort.be – www.cultuurnieuwpoort.be.

Vr 28/03 om 20 u.

Flip Kowlier ‘Cirque’
Als spraakwater van dienst bij ’t Hof van Commerce wist Flip Kowlier in 2001 vriend en vijand te verbazen met zijn solodebuut ‘Ocharme Ik’. En hij
is blijven verbazen: als producer, als schrijver van kinderverhaaltjes, als bassist bij Admiral Freebee, maar toch vooral als muzikant en songschrijver van veelzijdige platen met eerlijke en eenvoudige nummers. Tickets: € 12 VVK en € 14,50 ADD. € 2 korting -26 en 60+. 50 % korting met
jeugdvoordeelpas. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Info: cultuur@nieuwpoort.be – www.cultuurnieuwpoort.be.

Do 03/04 om 14 u. en om 20 u.

Donderdag filmdag – Captain Philips
De film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Richard Philips, kapitein van het vrachtschip Maersk Alabama. In 2009 werd dit schip door
Somalische piraten gekaapt en Philips gaf zichzelf op als gijzelaar, om zijn bemanning te redden. Tickets: € 4 of € 2,5 met filmpas. Locatie: City,
Valkestraat 18. Info: www.cultuurnieuwpoort.be.

Za 05/04 om 15 u.

Begijn Le Bleu – Theater Matinee ‘Ontploft!’
Ontploft! is een meeslepende vertelling over de Eerste Wereldoorlog. Het verhaal volgt Pol de Smet, een Vlaamse plattelandsjongen, die noodgedwongen moet strijden tegen ‘Den Duitsch’. Het brengt hem naar Antwerpen, Calais, Suffolk en de loopgraven in de Westhoek. Met de Eerste
Wereldoorlog op de achtergrond krijgen we zijn persoonlijk verhaal met hier en daar een humoristische knipoog. Tickets: € 10 VVK en € 12,50
ADD. € 2 korting -26 en 60+. 50% korting met jeugdvoordeelpas. Locatie: City, Valkestraat 18. Info: cultuur@nieuwpoort.be –
www.cultuurnieuwpoort.be.

Wo 09/04 om 14 u.

Kinderfilmnamiddag – Piet Piraat en het zeemonster
Piet Piraat droomt ervan om lid te worden van de Dappere Piraten Club. Tot nu toe zijn er slechts drie piraten lid van deze club, nl. Kapitein
Keikop, Hendrik Eenoog en Lichtblauwbaard. Tickets: € 3 of € 1,50 met jeugdvoordeelpas. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Info:
www.cultuurnieuwpoort.be.

Wo 16/04 om 14 u.

Kinderfilmnamiddag – Verschrikkelijke Ikke 2
Gru is terug en deze keer heeft hij vaarwel gezegd aan zijn schurkenleven tot op de dag dat hij wordt gerekruteerd door de Anti-Venijn Liga.
Tickets: € 3 of € 1,50 met jeugdvoordeelpas. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Info: www.cultuurnieuwpoort.be.

Do 17/04 om 14 u. en om 20 u.

Donderdag Filmdag – About Time
Op zijn 21ste ontdekt Tim Lake (Domhnall Gleeson) dat hij door de tijd kan reizen. Na het zoveelste teleurstellende oudejaarsfeestje krijgt Tim
van zijn vader (Bill Nighy) te horen dat alle mannen in hun familie door de tijd kunnen reizen. Tim kan de geschiedenis niet veranderen, maar wel
wat hij zelf meemaakt en meegemaakt heeft. Hij besluit om zijn leven wat leuker te maken. Tickets: € 4 of € 2,5 met filmpas. Locatie: Centrum
Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Info: www.cultuurnieuwpoort.be.

Za 19/04 om 20 u.

Bart Cannaerts – Wanneer gaan we nog eens bowlen? – UITVERKOCHT
Niemand vindt bowlen écht leuk. Maar heel af en toe sta je toch op zo’n baan met zo’n gekke bal aan je vingers. Je bestelt je drinken via een
microotje en probeert die schoenen heel normaal te vinden. Je balt je vuist als je alles omgooit en op het scherm begint er een kegel te dansen.
Bowlen is als het leven. Het is een belachelijk tijdverdrijf, maar af en toe een strike gooien houdt ons recht.
Tickets: € 12 VVK en € 14,50 ADD. € 2 korting -26 en 60+. 50% korting met jeugdvoordeelpas. Locatie: City, Valkestraat 18. Info:
cultuur@nieuwpoort.be - www.cultuurnieuwpoort.be.

Wo 30/04
Do 01/05
Vr 02/05
Za 03/05
Telkens om 20 u.

Angelena – theatermonoloog door Mieke Dobbels – TRY-OUT
Angelena is geïnterneerd. Al 4 jaar zit ze vast in de gevangenis. Wanneer ze vrij komt? Geen f***ing idee. Ze probeert het leven in den bak
dragelijk te maken met humor, donkerte, kwetsbaarheid en brutaliteit. Tickets: € 12,50. € 2 korting -26 en 60+. Locatie: City,
Valkestraat 18. Info: dienst cultuur – T 058 79 50 00 – cultuur@nieuwpoort.be – www.cultuurnieuwpoort.be.

TENTOONSTELLINGEN
05/03/2014 – 16/04/2014

Nieuwpoortse gewrochten
Kleine regiotentoonstelling die op regelmatige basis uiteenlopende onderwerpen uit de Nieuwpoortse geschiedenis en haar erfgoed in de kijker
zet. Gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Info: bibliotheek, Kokstraat 18A – T 058 22 30 40 – www.nieuwpoort.be.

05/04/2014 – 21/04/2014

Miniaturenfestival
Internationale tentoonstelling door een 50-tal exposanten en modelbouwers van alle leeftijden: gebouwen, interieurs, meubelen, ambachten en
hobby’s op schaal 1/12de, 1/24ste, 1/50ste. Er worden ook boten op schaal tentoongesteld. Ter plaatse worden diverse workshops georganiseerd
en alle gebruikte bouwmaterialen getoond zoals bakstenen, dakpannen, leien, ramen, deuren, trappen,… Locatie: Stadshalle, Marktplein 5. Info:
www.thesmallworld.be.

Ma 21/04 vanaf 10 u.

Inzameldag in Sint-Joris
Westhoek.verbeeldt zoekt oude foto’s, documentatie, bidprenten en rouwbrieven over inwoners van Sint-Joris om een tentoonstelling voor te
bereiden en om de databank uit te breiden. Ook allerlei materiaal of documentatie van de oudstrijders van WOI is welkom! Alles wordt gescand
en terugbezorgd! Locatie: Akkerwinde, Sint-Jorisplein 8. Info: T 058 51 98 08 – chantal.loones@telenet.be.

26/04/2014 – 09/05/2014

WAK expo
Op 25 april 2014 wordt het startschot gegeven van een nieuwe editie ‘Week van de Amateurkunsten’ waarbij lokale creatieve talenten in de kijker
worden gezet. In de Nieuwpoortse Stadshalle staat traditiegetrouw een gloednieuwe expo gepland. Info: www.cultuurnieuwpoort.be.

VARIA
Zo 02/03
zo 06/04
Telkens om 9.45 u.

Bijeenkomst Postzegelclub van de Westhoek
Elke eerste zondag van de maand komt de Postzegelclub van de Westhoek samen om het nieuws uit de filateliewereld te bespreken en om
postzegels uit binnen- en buitenland te bestuderen. Postzegelveiling onder aanwezigen. Raadplegen van de bibliotheek. Spreekbeurten door
vermaarde filatelisten. Locatie: hotel Cosmopolite, Albert I-laan 141. Info: T 058 23 37 42 – T 059 43 82 53 – em026@skynet.be.

Vr 21/03 om 20 u.

Grote quiz
Voor alle quiz freaks, maar ook sympathisanten. De ploegen mogen uit max. 4 personen bestaan. Wie wint, krijgt een prijs, maar vooral ook
eeuwige roem. Locatie: Gemeenteschool De Pagaaier, Sint-Jorisplein. Info: T 058 23 51 34 – www.depagaaier.be.

Do 20/03 om 14.30 u.

Een reis door Europa en de Grote Oorlog
In deze lezing neemt historicus Korneel De Rynck je mee naar de meest interessante plaatsen van zijn WO I-tocht en vertelt de verhalen die
eraan vasthangen. Een tocht langs de belangrijkste monumenten en plaatsen, langs de stille getuigen na het oorverdovende geraas door België
en Frankrijk, maar ook door Italië-Slovenië-Bosnië-Servië-Griekenland-Turkije-Oekraïne-Polen en Wit-Rusland. Tickets: € 3 voor leden van het
Davidsfonds en € 4 voor niet-leden. Cultuurabonnement geldig. Locatie: Cultuurhuis, Hoogstraat 2. Organisatie: Davidsfonds – T 058 23 59 97.

Wo 02/04
Van 14 u. tot 16.30 u.

Buitenspeeldag
Ravotnamiddag op het sportpark met toffe buitenspelen zoals een klimparcours, go-cartsparcours en traditionele buitenspelen. Voor kinderen
vanaf 3 jaar. Gratis toegang. Locatie: sportpark, Dudenhofenlaan. Info: jeugddienst, Dudenhofenlaan 2B – www.jeugddienstnieuwpoort.be.

05/04/2014 – 30/09/2014

Wandelzoektocht in Nieuwpoort met een afstand van ongeveer 8 km. Info en organisatie: Tafeltennisclub Nieuwpoort – www.ttcn.be.

Do 10/04 om 19.30 u.

Lezing ‘Vragen rond het levenseinde’
Een medewerker van LEIF (LevensEindeInformatieForum) komt de bestaande regelgeving rond het levenseinde toelichten. Het gaat om de
patiëntenrechtenwet, de wet betreffende palliatieve zorg en de wet betreffende euthanasie. Ook de werking en het nut van de LEIF kaart worden
besproken. Locatie: City, Valkestraat 18, 8620 Nieuwpoort. Info: Sociaal huis – T 058 23 98 49 – sociaalhuis@nieuwpoort.be.

Ma 14/04 om 14 u.

Creanamiddag
Kralen maken en bloempotjes versieren voor kleuters en kinderen van de lagere school samen met hun (groot)ouders. Vooraf inschrijven is
verplicht. Organisatie: Gezinsbond Ramskapelle – Sint-Joris – T 058 23 52 09 – els.degrande@telenet.be – ramskapelleleeft.blogspot.com –
gezinsbondrs.blogspot.com.

Za 26/04 om 19 u.

Gastro Vita: Vinofilia, door Italië heen
Gastro Vita neemt je mee op demo-degustatie in Vinofilia. Wat mag u verwachten? Een hartelijke ontvangst, demonstratie en/of uitleg door de
chef over de bereidingen, de recepten, genieten van de gerechten van aperitief tot koffie met een passend wijntje. Info: Gastro Vita, Vinofilia,
Marktstraat 30 – www.gastrovita.be – www.vinofilia.be.

Zo 27/04 vanaf 12 u.

Erfgoeddag
De veertiende editie wil allerlei grenzen en begrenzingen in beeld brengen, samen met de totstandkoming, het ontbreken of het doorbreken
ervan. In dit kader wordt de O.-L.-Vrouwekerk opengesteld om de renovaties van het interieur als de glasramen te laten bewonderen aan het
groot publiek. Info: www.erfgoeddag.be.

SPORT
03/03/2014 – 07/03/2014

Sportreis rond de wereld
Telkens van 13.30 u. tot 16.30 u.
Initiaties van allerlei sporten zoals tennis, basketbal, hockey, zwemmen en nog veel meer. Voor kinderen vanaf 9 jaar. Kostprijs: € 30
voor Nieuwpoortenaren en € 35 voor niet-Nieuwpoortenaren. Info en inschrijvingen: sportdienst, Dudenhofenlaan 2B – T 058 23 75 40.

Za 08/03 om 19 u.

Voetbalwedstrijd
KSV Nieuwpoort – KSK Steenbrugge. Locatie: KSV Nieuwpoort, Dudenhofenlaan 2D. Info: www.ksvnieuwpoort.com.

Ma 10/03
Ma 17/03
Telkens om 19 u.

Aquafitness
Wil je aan je conditie werken zonder je gewrichten te belasten? Doe dan mee aan de aquafitness in het stedelijk zwembad.
Kostprijs: toegang tot het zwembad en 1 stempel op de sportpas of € 1,75. Info: stedelijk zwembad, Leopold II-park – T 058 23 38 88.

Za 22/03 om 19 u.

Voetbalwedstrijd
KSV Nieuwpoort – HO Oedelem. Locatie: KSV Nieuwpoort, Dudenhofenlaan 2D. Info: www.ksvnieuwpoort.com.

Ma 24/03
Ma 31/03
Telkens om 19 u.

Aquajogging
Wil je aan je conditie werken zonder je gewrichten te belasten? Doe dan mee aan de aquajogging in het stedelijk zwembad. Kostprijs:
toegang tot het zwembad en 1 stempel op de sportpas of € 1,75. Info: stedelijk zwembad, Leopold II-park – T 058 23 38 88.

07/04/2014 – 11/04/2014

Crea-sportkamp
Hou je van sporten en heb je liever een hele waaier aan activiteiten in plaats van maar één sport? Dan bieden wij jou voetbal, gymnastiek, volleybal, netbal, zwemmen...Daarnaast bieden wij ook een gedeelte creakamp aan. Hier wordt er gewerkt aan de creativiteit van
de jongeren. Met gediplomeerde lesgevers. Voor kinderen vanaf 6 jaar. Kostprijs: € 75 voor Nieuwpoortenaren en € 85 voor niet-Nieuwpoortenaren. Info en inschrijvingen: sportdienst, Dudenhofenlaan 2B – T 058 23 75 40 – sport@nieuwpoort.be.

Zo 13/04 om 15 u.

Voetbalwedstrijd
KSV Nieuwpoort – SV Loppem. Locatie: KSV Nieuwpoort, Dudenhofenlaan 2D. Info: www.ksvnieuwpoort.com.

14/04/2014 – 18/04/2014

Paasvoetbalkamp
De ideale gelegenheid om je voetbalkwaliteiten bij te schaven of de eerste stappen te zetten in je voetballoopbaan. Voor kinderen vanaf
3 jaar. Telkens van 9 u. tot 16 u. Dagelijks Locatie: KSV Nieuwpoort, Dudenhofenlaan 2D. Info: www.ksvnieuwpoort.be.

14/04/2014 – 18/04/2014

Circus-sportkamp
Hou je van sporten en heb je liever een hele waaier aan activiteiten in plaats van maar één sport? Dan bieden wij jou omnisport: voetbal,
gymnastiek, volleybal, netbal, zwemmen, conditieomloop, baseball, basketbal,... aan. Maar ook allerlei circustechniekjes staan op het
programma. Met gediplomeerde lesgevers. Voor kinderen vanaf 6 jaar. Kostprijs: € 75 voor Nieuwpoortenaren en € 85 voor niet-Nieuwpoortenaren. Info en inschrijvingen: sportdienst, Dudenhofenlaan 2B – T 058 23 75 40 – sport@nieuwpoort.be.

BEGELEIDE UITSTAPPEN
15/04 om 9.30 u.

Pittig bruintje
Een geleid bezoek aan de visveiling met als afsluiter een hapje en een drankje. Kostprijs: € 4. Niet geschikt voor kinderen. Vooraf
inschrijven bij de dienst voor toerisme, Hendrikaplein 11 – T 058 23 39 23 – toerismebad@nieuwpoort.be.

VRIJE TIJD
Aanpassing reglement
In december 2013 keurde de gemeenteraad enkele
wijzigingen aan het bibliotheekreglement goed:
- Boeken, tijdschriften, strips en Daisy-boeken:
3 weken – gratis – verlenging mogelijk
- Dvd’s: max. 3 stuks – 1 week – gratis – 1 week
verlenging mogelijk
- Reserveren: per brief of per e-mail – kosten:
gangbare posttarief
- Aanvraag materialen uit een andere bibliotheek:
kosten: € 1 + gangbare posttarief
- Boetes: boeken, tijdschriften, strips en Daisyboeken: € 0,10 per dag/stuk – Dvd’s: € 0,50 per
dag/stuk
- Herinneringen: kostprijs voor rappels: gangbare
posttarief – kostprijs voor een aangetekende
brief: € 11.
Het lidmaatschap blijft € 2,50 per jaar (vanaf 18
jaar). Alle materialen worden kosteloos ontleend.

Wie? Wat? Waar?
Op de foto van de vorige Wie? Wat? Waar?
(januari-februari 2014) kregen we heel wat
reacties. Uiteindelijk kwamen we de namen van de
meeste dames te weten.
Boven v.l.n.r.: Yvonne Van Elk, Léonie Neudt, Philomène Deman, ??, Sonja Maeckelberghe, Simonne
Van Elk, Roberte Huyghe, Gilberte Lagahe, Jeanne
Van de Velde, Odette Blondé, Simonne Dobbelaere
In het midden: Gilbert Dobbelaere, Miss Braderie
Bertha Gyssens, Hélène Buylaert
Op de knieën v.l.n.r.: Simonne? [mevr. Dehouck],
Raymonde Dobbelaere, Maria Jacquaert, AnneMarie Deman.
De foto werd genomen tijdens een driedaagse
braderie van de horeca en winkels in 1951 of 1952.

>Bibliotheek
Blijf digitaal op de hoogte
Rappels en reserveringen worden vanaf nu ook per mail verstuurd. Op die manier ben je sneller op de hoogte. Geef
daarom je mailadres door aan de bibliotheek.
Digitale week
Tijdens de digitale week van 22 tot 30 april biedt het centrum voor volwassenenonderwijs Cervo-Go tal van gratis
digitale activiteiten aan op de Campus De Vierboete (Atheneum), Arsenaalstraat 20 in Nieuwpoort.
Een team van experts geeft gratis workshops over PC, Mac en iPad. De workshops zijn laagdrempelig en voor iedereen
toegankelijk.
Tijdens de workshops iPad en initiatie Mac leer je de mogelijkheden van deze ICT-parels optimaal benutten. Voor iedereen die met Windows heeft gewerkt en nu Mac onder de knie wil krijgen, is de workshops Mac ideaal. Je kan je eigen
toestel meebrengen naar de workshop, maar dat is niet verplicht.
Lijken de bovenstaande workshops je eerder te complex? Dan kan je ook terecht in de initiatiecursus PC. In deze cursus
legt men stap voor stap de basisbeginselen van de computer uit.
Workshop (initiatie) Mac
Dinsdag 22 april
10 u. – 12 u.
Initiatiecursus PC
Woensdag 23 april
10 u. – 12 u.
Workshop iPad
Donderdag 24 april
10 u. – 12 u.
Fotoshoot
Vrijdag 25 april
10 u. – 12 u.
De inschrijvingen voor deze gratis workshops verlopen via de bibliotheek. De workshops gaan door in de Campus De
Vierboete (Atheneum), Arsenaalstraat 20 in Nieuwpoort.
Inschrijven kan in de bibliotheek of via een mail naar evelyne.de.pauw@nieuwpoort.be.
Vermeld je naam, adres, telefoonnummer en de titel van de workshop waarvoor je wenst in te schrijven.
Onze docenten fotografie nemen gratis jouw portretfoto in een Fifties decor tijdens de cvo Cervo-Go Fotoshoot op vrijdag
25 april tussen 10 u. en 12 u. in Campus De Vierboete. Je kan diezelfde avond nog jouw foto’s komen ophalen aan onze
infostand tijdens de opencampusavond tussen 18 u. en 20 u.

Nieuwpoortse gewrochten
De tentoonstelling ‘Nieuwpoortse Gewrochten’ heeft van
5 maart t.e.m. 16 april aandacht voor de beiaardtoren.
De eerste beiaardtoren was in feite de halletoren waarin
diverse klokken werden ondergebracht. De tweede beiaard
ging roemloos ten onder tijdens WO I. De huidige beiaard
weergalmde in 1952, na een stilte van 38 jaar, weer over
Nieuwpoort.
De tentoonstelling is gratis te bezichtigen tijdens de
openingsuren van de bibliotheek.

Jeugdboekenweek
De Jeugdboekenweek loopt van 15 tot 30 maart 2014 en het thema
dit jaar is ‘Gevaar’. Op 3 februari was jeugdauteur Stefan Boonen te
gast in de City. Alle leerlingen van het 3de en 4de leerjaar van de
Nieuwpoortse scholen mochten komen luisteren naar zijn lezingen.
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> Cultuur
Kinderfilmnamiddagen in de krokus- en de paasvakantie
Tijdens schoolvakanties (behalve in juli en augustus) wordt er speciaal voor de kids op
woensdagnamiddag om 14 u. een film vertoond in Centrum Ysara. Van elke kinderfilm
wordt steeds de Nederlandstalige versie vertoond.

Donderdag Filmdag
The Broken Circle Breakdown en ander filmplezier

Epic – woensdag 5 maart om 14 u. –
Centrum Ysara
Een tienermeisje wordt getransporteerd
naar een diepe bosrijke omgeving waar
een strijd gaande is tussen de krachten van het goede en de krachten van
het kwade. Ze voegt zich bij een groep
wezens die hun verborgen wereld wil
beschermen tegen de vernietigende Boggans, en samen worden ze belast met de taak
om hun wereld te redden, en die van ons.
Piet Piraat en het zeemonster
– woensdag 9 april om 14 u. –
Centrum Ysara
Piet Piraat droomt ervan om lid te worden van de Dappere Piraten Club. Tot
nu toe zijn er slechts 3 piraten lid van
deze club, nl. Kapitein Keikop, Hendrik
Eenoog en Lichtblauwbaard. Om lid te
kunnen worden van deze club moet Piet
Piraat, naast een zwaard veroveren en
een schat vinden, ook een echt zeemonster verslaan. Aan de eerste twee voorwaarden heeft hij al voldaan. Het zeemonster
wordt echter een lastiger karwei...
Verschrikkelijke Ikke 2 –
woensdag 16 april om 14 u. –
Centrum Ysara
Gru is terug en deze keer heeft hij vaarwel gezegd aan zijn schurkenleven tot
op de dag dat hij wordt gerekruteerd
door de Anti-Venijn Liga. Deze organisatie heeft zijn hulp nodig bij het
uitschakelen van een nieuwe super
krachtige crimineel. Dit brengt Gru en
zijn minions in heel benarde situaties...
Tickets: € 3,00 of € 1,50 met jeugdvoordeelpas.

Voor kinderen is er tijdens de krokusvakantie op zondag 2 maart ook het Poppentheater
FEEST, al dan niet met ontbijt. Meer info onder de rubriek jeugd.

Op donderdag 6 maart wordt in de CITY de Vlaamse langspeelfilm “The Broken Circle
Breakdown” vertoond, een film die een hele rits prijzen op de meest diverse festivals
in de wacht wist te slepen én genomineerd is voor de Oscars! Het vertelt de love story
tussen Elise en Didier (Veerle Baetens en Johan Heldenbergh). Alhoewel de verschillen tussen hen zeer groot zijn, is het liefde op het eerste gezicht. Wanneer dochtertje
Maybelle geboren wordt is hun geluk compleet. Maar wanneer het kind zes is wordt ze
ernstig ziek.
Meer filmplezier in maart en april:
Donderdag 20 maart 2014 – Centrum Ysara – The Grey
Donderdag 3 april 2014 – City – Captain Phillips
Donderdag 17 april 2014 – Centrum Ysara – About time

Try-out voordracht WOI door Toon Hillewaere
“En toen werd het oorlog…” is geen vertelavond over Wereldoorlog Een. Het gaat dus
niet over oorzaken, aanleiding en veldslagen.
Eerder over de gruwel, de horror, de beklemming, de gevolgen op menselijk vlak. Over
het leed bij de overlevenden en hun familie
en over verantwoordelijkheden. Over wat er
omging in hun geest. Over hoop en vertwijfeling, vriendschap en haat. En over hoezeer
we zouden willen dat het nooit meer gebeurt.
Toon Hillewaere doet dat niet met beelden, hij
gebruikt de kracht van het woord, de taal, de
klank en de verbeelding. Poëzie en muziek
en enkele getuigenissen die hij heeft opgetekend. In totaal twintig items, afgewisseld en aan mekaar gepraat. Om er doodstil van
te worden en gelouterd de zaal te verlaten.
Vrijdag 14 maart om 20 u. in de CITY
Tickets: € 4,00 (jeugdvoordeelpas: € 2,00)
Tickets verkrijgbaar bij: infobalie stadhuis - infokantoor Hendrikaplein - City jeugddienst - www.cultuurnieuwpoort.be
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VRIJE TIJD
Recht op Liefde - hommage aan Edith Piaf
Toon vertelt / Eniko zingt / Piaf herleeft.
In 2013 was Edith Piaf 50 jaar overleden, in 2015 zou ze 100 jaar worden. In het kader
van die herdenkingsperiode 2013-2015, waarin de media geregeld zullen focussen op
deze uitzonderlijke figuur, brengen wij als hommage aan de straatmus-met-de stemvan-een-scheepsklok, een uniek concert. Toon Hillewaere is verteller van dienst en
belicht het dramatische, maar boeiende leven van deze Franse chansonnière. De uit
Hongarije afkomstige zangeres Eniko Szilagyi brengt 15 van Piaf’s mooiste nummers,
begeleid door Veerle Elst aan de piano en ondersteund door een licht-scenario dat een
niet te onderschatten sfeerelement is voor de hele avond.
Zaterdag 22 maart om 20 u. in de CITY
Tickets: VVK € 10,00 - ADD € 12,00 - -26 jaar en 60-plus: - € 2,00
Tickets verkrijgbaar bij: infobalie stadhuis - infokantoor Hendrikaplein - City - jeugddienst - www.cultuurnieuwpoort.be

> Cultuur
Flip Kowlier “Cirque” in Centrum Ysara!
Als spraakwater van dienst bij ’t Hof van Commerce wist Flip Kowlier in 2001 vriend
en vijand te verbazen met zijn solodebuut ‘Ocharme Ik’. En hij is blijven verbazen: als
producer, als bassist bij Admiral Freebee, als schrijver van kinderverhaaltjes, maar toch
vooral als muzikant en songschrijver van veelzijdige platen met eerlijke en eenvoudige
nummers. Gaande van pop en rock, nu eens melancholisch, dan weer vrolijk, naar country en zelfs reggae.
Kowlier doet die dingen nu eenmaal graag. Hij behoort tot het artiestenras dat alle
hoeken van de kamer wil gezien hebben.
En zeker niet als vrijblijvende stijloefening, gemakkelijkheidsoplossing of carrièrezet.
Hij sleept zijn hele wereld naar een nieuwe plek, om die plek daarna helemaal naar
zijn hand te zetten. Flip Kowlier zal Vlaanderen opnieuw verbazen tijdens een nieuwe
theatertournee!
Deze voorstelling is in samenwerking met Jeugdhuis ‘De Prieze’ dat voor deze avond
uitzonderlijk zijn deuren sluit. Tickets zijn in het jeugdhuis verkrijgbaar op vrijdagavond
tussen 20u30 en 1u00.
Vrijdag 28 maart om 20 u. in Centrum Ysara
Tickets: VVK € 12,00 - ADD € 14,50 - -26 jaar en 60-plus: - € 2,00 - 50% korting met
jeugdvoordeelpas
Tickets verkrijgbaar bij: infobalie stadhuis - infokantoor Hendrikaplein - City – jeugdhuis De Prieze - www.cultuurnieuwpoort.be

Nieuwpoortenaar Toon Hillewaere werd aangesteld als de eerste Nieuwpoortse
stadsdichter. In september 2013 was hij uitgenodigd op de jaarlijkse bijeenkomst
van de Nederlandse en Vlaamse stadsdichters in Lelystad. Drie van zijn ingezonden gedichten werden gepubliceerd in de jaarlijks uitgegeven poëziebundel “Geschreven met stadsdichtersogen” en een vierde in een aparte bundel gedichten
over stad en dorp: “Niet van baksteen”.
Hij werd tevens gevraagd om mede de selectie te maken van de gedichten op het
Leopoldplein. Binnenkort komt er nog een van zijn hand op het Sint-Bernardusplein.

Een gedicht op het vernieuwde Leopoldplein:
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Waar zeewiergroen
in grijs vergaat
van mosselbaarden
schuift moe een schip
de haven in
een grijze rookpluim
spuwt de lage wolken vol

Meer voorstellingen in Centrum Ysara of de CITY:

de branding tast de ribbenkast
van het oude hout gestadig af
een rijstveld schorseneren
met witte aspergetippen
zes zwarte mensenstippen
rondom de fakkel
van het licht in nood

Zondag 2 maart 2014: Poppentheater FEEST (CITY)
Vrijdag 7 maart 2014: “Kleinkunsteiland” met Barbara Dex, Lucas Vanden Eynde,
Jan De Smet en Nele Goossens (Centrum Ysara)
Zaterdag 15 maart 2014: An Nelissen “Moedermonoloog” (Centrum Ysara)
Zaterdag 5 april 2014: Begijn LeBleu met “Ontploft!” (CITY)
Zaterdag 19 april 2014: Bart Cannaerts “Wanneer gaan we nog eens bowlen?”
(CITY) UITVERKOCHT

Toon Hillewaere

Kijk ook op www.cultuurnieuwpoort.be voor meer info en voor andere voorstellingen.

> Cultuur
Begijn Le Bleu – theater matinee “Ontploft!”
Het verhaal volgt Pol de Smet, een Vlaamse plattelandsjongen, die noodgedwongen
moet strijden tegen ‘Den Duitsch’. Het brengt hem naar Antwerpen, Calais, Suffolk en
de loopgraven in de Westhoek. Met de Eerste Wereldoorlog op de achtergrond krijgen
we zijn persoonlijk verhaal met hier en daar een humoristische knipoog.
Ontploft! is een meeslepende vertelling over de Eerste Wereldoorlog.
De voorstelling wordt begeleid door een soundscape die je meevoert naar ‘14-’18.
Dit historisch verhaal is ontstaan op basis van getuigenissen en i.s.m. ‘In Flanders
Fields’.
Begijn Le Bleu is vooral bekend van zijn cabaretvoorstellingen en de humorreeks ‘Foute
Vrienden’. Met Ontploft! komt de verhalenverteller pur sang aan bod.
Zaterdag 5 april om 15 u. in de City
Tickets: VVK € 10,00 - ADD € 12,50 - -26 jaar en 60-plus: - € 2,00 - 50% korting met
jeugdvoordeelpas
Tickets verkrijgbaar bij: infobalie stadhuis - infokantoor Hendrikaplein – City www.cultuurnieuwpoort.be.

Try-Out theatervoorstelling ‘Angelena’ door Mieke Dobbels
30 april, 1, 2 en 3 mei om 20 u. in de City
“Hoe is dat, het leven in de bak”,
vraagt mijn ma.
“Gelijk ze zeggen è, Make, ge moogt
hele dagen op uw bedde liggen. D’r
wordt voor u gewassen en gekookt en
ge hebt TV op uw kamer.
Het gevang. Dat is een luxehotel. ZOT.”
Angelena is geïnterneerd. Al 4 jaar zit
ze vast in de gevangenis. Wanneer ze
vrij komt? Geen f***ing idee. Ze probeert het leven in den bak dragelijk te
maken met humor, donkerte, kwetsbaarheid en brutaliteit.
Al verschillende keren werd België
door Europa veroordeeld voor het
schenden van de Rechten van de mens. En toch zitten er nog altijd talloze geesteszieke
mannen en vrouwen in de gevangenis. Zonder zicht op hulp of vrijlating. Na “Broken Circle Breakdown ft Cover Ups of Alabama” gaat Mieke Dobbels opnieuw voor een verhaal
dat recht naar de ziel gaat. Een verhaal zonder franjes, om te lachen en om te bleiten.
En om content te zijn dat je straks gewoon terug naar uw eigen huis moogt.
“ik zou liever veroordeeld worden voor moord. 5 jaar 10 jaar 20 jaar. Dan kunde tenminste dagen beginnen afstrepen. Dit is de moderne vergeetput.”
www.compagnie-cecilia.be
Tickets: € 12,50 – Korting -26 jaar en 60-plus: - € 2,00 – korting van 50% met jeugdvoordeelpas
Tickets verkrijgbaar bij infobalie stadhuis - infokantoor Hendrikaplein - City www.cultuurnieuwpoort.be.

Week van de Amateurkunsten
Op 25 april 2014 wordt het startschot gegeven van een nieuwe editie ‘Week van de Amateurkunsten’ waarbij lokale creatieve talenten in de kijker worden gezet. In de Nieuwpoortse Stadshalle staat traditiegetrouw een gloednieuwe expo gepland, waar vanaf 26
april t/m zondag 11 mei 2014 een gevarieerde verzameling aan (amateur)kunstwerken
zal worden tentoongesteld.

Erfgoeddag
Erfgoeddag 27 april 2014 van 12 u. tot 18 u.: De veertiende editie wil allerlei grenzen
en begrenzingen in beeld brengen, samen met de totstandkoming, het ontbreken of het
doorbreken ervan. In dit kader wordt de O.-L.-Vrouwekerk opengesteld om de renovaties van het interieur als de glasramen te laten bewonderen aan het groot publiek.

Elk jaar zet de WAK een thema centraal waardoor veel Nieuwpoortse kunstenaars zich
laten inspireren en dit jaar werd gekozen voor ‘De groote Kunst’.
Met dit thema wordt verwezen
naar de eerste wereldoorlog, een
conflict dat anders was dan alle
voorgaande! De duur, het aantal
slachtoffers, de manier van oorlog
voeren en de globale impact waren
ongezien!
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VRIJE TIJD
Vormingsmoment voor
clubbestuurders
Fiscaliteit
Wanneer: maandag 10 maart om 19 u.
Waar: vergaderzaal stedelijk zwembad
(1ste verdieping), Leopold II-park.
Kostprijs: deze vorming wordt gratis aangeboden door de stad Nieuwpoort.
Geïnteresseerde clubbestuurders kunnen zich
inschrijven via mail: sport@nieuwpoort.be of
via T 058 23 75 40 tijdens de kantooruren. Bij
de inschrijvingen moeten volgende gegevens
vermeld worden: naam en voornaam, club,
federatie en contactgegevens.
Na de vorming krijgen alle deelnemers een
drankje.
Opgepast:
- Max. 2 personen per sportclub. Vanaf de
3de persoon moet € 10 betaald worden.
- Personen die deze opleiding volgen kunnen
punten verdienen bij het subsidiereglement
voor actieve sportverenigingen.
AED-opleiding
Wanneer: dinsdag 18 maart om 19 u.
Waar: lokaal Rode Kruis, 1ste verdieping
stedelijke vismijn
Kostprijs: deze opleiding wordt gratis aangeboden door het Rode Kruis Nieuwpoort.
Geïnteresseerde clubbestuurders kunnen zich
inschrijven via mail: sport@nieuwpoort.be of
via T 058 23 75 40 tijdens de kantooruren. Bij
de inschrijvingen moeten volgende gegevens
vermeld worden: naam en voornaam, club,
federatie en contactgegevens.
Opgepast:
- Max. 2 personen per sportclub.
- Personen die deze opleiding volgen kunnen
punten verdienen bij het subsidiereglement
voor actieve sportverenigingen.

> Sport en recreatie
Sportpark: voetbal
Sportpark: voetbal
Zaterdag 1 maart om 15 u.
Zondag 2 maart om 9.30 u.
Zaterdag 8 maart om 15 u.
Zondag 9 maart om 9.30 u.
Zaterdag 15 maart om 15 u.
Zondag 23 maart om 9.30 u.

Astra – Brouwerijtje
Schiptje – X-Beach
FC Ramskapelle – Ettelgem ‘78
Astra – X-Beach
FC Ramskapelle – FC Tijl
Schiptje – Brouwerijtje
Astra – VOSK
FC Ramskapelle – FC Sportiva

Atletiekmeeting MACW
Maandag 21 april (Paasmaandag) om 14 u.: Masters Trophy.
Sportzaal: tafeltennis
Zaterdag 8 maart om 19 u.

Woensdag 19 maart om 20 u.
Zaterdag 22 maart om 19 u.

Zaterdag 26/04: 19.00 u

Nieuwpoort A – Houthulst D
Nieuwpoort B – Zandvoorde H
Nieuwpoort C – Sportline C
Nieuwpoort D – Smude D
Nieuwpoort Veteranen 1A
Nieuwpoort A – Zandvoorde D
Nieuwpoort B – Sobeke C
Nieuwpoort C – Rollegem A
Nieuwpoort E – Damme D
Nieuwpoort A – Eernegem B
Nieuwpoort B – Tielt B
Nieuwpoort C – Damme B
Nieuwpoort E – Zandvoorde O

Sportkampen Paasvakantie
CREA-sportkamp
7 april – 11 april 2014
Telkens van 9 u. – 16 u.
Sportzaal en zaal Verbanck, stedelijke vismijn
1ste – 2de – 3de leerjaar: voormiddag sport en namiddag crea
4de – 5de – 6de leerjaar: voormiddag crea en namiddag
sport
Kostprijs: € 75 voor Nieuwpoortenaren en € 85 voor
niet-Nieuwpoortenaren

Circus-sportkamp
14 april – 18 april 2014
Telkens van 9 u. – 16 u.
Sportzaal en Chirolokaal
1ste – 2de – 3de leerjaar: voormiddag sport en namiddag circus
4de – 5de – 6de leerjaar: voormiddag circus en namiddag sport
Kostprijs: € 75 voor Nieuwpoortenaren en € 85 voor
niet-Nieuwpoortenaren

Info en inschrijvingen: sportdienst, Dudenhofenlaan 2b – T 058 23 75 40.

Paasvoetbalkamp K.S.V.N.
14 april – 18 april 2014
Telkens van 9 u. – 16 u. – opvang van 8
u. – 17 u.
Terrein KSV Nieuwpoort, Dudenhofenlaan 2d
Voor kinderen van 5 tot 12 jaar.
Kostprijs: € 100 (inclusief warme maaltijd,
drankje tijdens de pauze en een gezond
vieruurtje)
Info en inschrijvingen: www.ksvnieuwpoort.be.
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> Sport en recreatie
Sportdagen voor Nieuwpoortse scholen: Novus Sportus

Driedaagse van West-Vlaanderen

Jaarlijks richt de sportdienst i.s.m. enkele Nieuwpoortse sportclubs de schoolsportdagen in voor de Nieuwpoortse scholen:
5 mei: Vrije Basisschool Nieuwpoort ‘Stella Maris’
6 mei: Gemeenschapsonderwijs ‘De Vierboete’ en gemeenteschool ‘De Pagaaier’
8 mei: St.-Bernarduscollege
9 mei: Middenschool campus ‘De Vierboete’ en ‘De Nieuwe Poort’
Op deze sportdagen proeven de leerlingen van een 4-tal sporten per dag.
Sportactiviteiten voor 6- tot 12-jarigen:
1ste en 2de leerjaar: volkssportspelen, turnparcours, petanque, watersportspelen,
voetbal, atletiek, zaalhockey…
3de en 4de leerjaar: tennis, voetbal, petanque, watersportspelen, circustechnieken,
veldhockey…
5de en 6de leerjaar: tafeltennis + klimmen, badminton, kajak, klimmuur, waterpolo…
Sportactiviteiten voor + 12-jarigen:
Badminton, voetbal, petanque, tennis, circustechnieken, tafeltennis, volkssportspelen,
luchtkarabijnschieten, boogschieten, paardrijden, mountainbike, klimmuur, kajak, zeilen, basket + klimmen, duikinitiatie, waterpolo.
Info: sportdienst, Dudenhofenlaan 2b – T 058 23 75 40.

Op zondag 9 maart start de slotrit van de Driedaagse van West-Vlaanderen – Johan
Museeuw Classics op de Kaai in Nieuwpoort.
Beleef een unieke voormiddag en kom naar de start van de slotrit van deze internationale wielerdriedaagse voor profs.
Om 12.15 u. wordt het startschot gegeven aan de stedelijke vismijn van Nieuwpoort.
Info: www.3dwvl.be.
Exclusief ontbijt
Vanaf 9 u. wordt er in zaal Iseland, stedelijke vismijn een uitgebreid ontbijtbuffet aangeboden. Nadien mag het rennerspark vrij bezocht worden en kun je wandelen tussen
de renners en de ploegbussen. Kostprijs: € 30 per persoon.
Info en inschrijvingen: dienst voor toerisme, Marktplein 7 – T 058 22 44 44 en Hendrikaplein 11 – T 058 23 39 23.
Inschrijven voor het ontbijtbuffet kan nu al in de Toerismekantoren van de stad Nieuwpoort aan de prijs van 30 euro per persoon.

Hockeytornooi
Wanneer: woensdag 30 april 2014 van 13.30 u. tot 15.30 u.
Waar: sportpark, Dudenhofenlaan
Er worden 2 voetbalvelden omgetoverd tot 4 hockeyterreinen. Op elk terrein leidt een
scheidsrechter de wedstrijd in goede banen.
Alle Nieuwpoortse lagere scholen alsook scholen uit de streek kunnen deelnemen!
De leerlingen sporten per graad om de beker in de wacht te slepen. Er is een beker voor
de 2de en de 3de graad.
Organisatie: Basisschool Stella Maris i.s.m. de sportdienst.
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Sport na school
17 mei 2014
In verschillende steden en gemeenten in Vlaanderen kan de schoolgaande jeugd genieten van het uniek project Sport Na School. De Stichting Vlaamse Schoolsport, Bloso en
de sportdiensten, scholen en clubs starten dit project in de regio Westkust
Jongeren uit het secundair onderwijs krijgen de kans om tijdens de schoolweek onbeperkt te sporten na de schooluren in verschillende sportaccommodaties of scholen in
de buurt.
Sport Na School biedt een brede waaier van Sporten aan: zwemmen, badminton, fitness,
paardrijden golf squash, schermen, zeilen, zumba…
De jongere betaalt € 30 voor een semesterpas en dit voor 12 weken. Er kan ook nog
ingeschreven worden als SNS reeds gestart is. (in principe tot het einde van de periode)
Info: www.sportnaschool.be en www.schoolsport.be of mail naar
westkust@sportnaschool.be.

Kijk! Ik fiets!
23 april 2014
Kinderen van 4 tot 7 jaar die al vlot kunnen fietsen met steunwieltjes leren op een halve
dag fietsen zonder steunwieltjes. De begeleiding van de kinderen gebeurt door één van
de ouders. Een ervaren monitor staat in voor de fietsles en geeft nuttige tips aan de
kinderen en hun ouders. Op het einde van de sessie fietsen de kinderen op twee wielen
naar huis met hun fietsdiploma in de hand!

> K i n d e r b o e rd e r i j
Week van de Zee ‘Zee(r) gezond’
Dit jaar wordt de 18de editie georganiseerd van ‘Week van de Zee’ aan de westkustgemeentes.
Programma
Stadswandeling ‘Straatje in straatje uit, le beaumonde achterna’
Zaterdag 3 mei – afspraak om 10 u. aan de dienst voor toerisme, Hendrikaplein 11,
Nieuwpoort-Bad.
Kostprijs: € 3.
Luister naar leuke anekdotes en geniet van een Fairtrade apero en een heerlijk zeehapje!
Duinenwandeling ‘Geneeskrachtige kruiden in de duinen’
Zaterdag 3 mei – afspraak om 14 u. aan de Sint-Bernarduskerk.
Gratis deelname.
Zeedorp op stelten
Zondag 4 mei van 10 u. tot 12.30 u. op het Loodswezenplein, Nieuwpoort-Bad.
Doe mee aan de verschillende activiteiten: zeven van de zee, steeknettenrace, krabben
vangen, zeevogels spotten, het Oosterstaketsel bij laagtij, het zeeaquarium, zeediertjes
in klei, zee in zicht met thema ‘WOI’, het mobiel strandlabo, de fee van de zee vertelt
en het 1-meter schelpenspel.
Deelnemen is gratis. Iedere deelnemer krijgt een stempelkaart. Per activiteit krijg je
een stempel en een volle stempelkaart geeft recht op een leuk ‘Week van de Zee’geschenk.
Schoolaanbod
In de schoolbrochure staan heel wat nieuwe activiteiten zoals ‘De geheimen van het
Oosterstaketsel’, WOI en het vissersleven en speciaal voor de 3de graad lager onderwijs
‘Bonjour la plage’.

Route 1914 – 1918: Dieren in de Oorlog
Vanaf zaterdag 5 april kunnen zowel gezinnen als scholen op de kinderboerderij ‘De
Lenspolder’ genieten van een educatieve zoektocht in het kader van WOI. De zoektocht neemt je mee langs een parcours vol toffe weetjes, doe-opdrachten, zoek- en
puzzelwerk en straffe verhalen over de dieren in WOI. Na de zoektocht kunnen alle
deelnemers hun antwoordblad in de ‘Groote Oorlog’-urne deponeren. Na de paasvakantie wordt de winnaar bekendgemaakt. Elk deelnemend gezin krijgt een tof aandenken
mee naar huis.

Activiteiten tijdens de paasvakantie
Voor de kinderen
- Dinsdag- en donderdagnamiddag: Paaskransje bakken
- Woensdagvoormiddag: Met de boer op pad
- Woensdagnamiddag: Papieren bloemen maken
Locatie: Kinderboerderij ‘De Lenspolder’.
Kostprijs: € 1,50 per kind.
Vooraf inschrijven is verplicht! Opgepast: het aantal plaatsen is beperkt.
Voor de gezinnen
Diverse natuurwandelingen zoals ‘De IJzermonding’ ontdekken, zoeken naar langoren in
de duinen, een wandeling aan de Havengeul met als thema ‘Kunnen zeevogels krabben
vangen?’ en een toffe schelpenwandeling. Meer info: Kinderboerderij De Lenspolder –
T 058 23 69 86 – kinderboerderij@nieuwpoort.be.
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> Z we m b a d
De Paashaas op bezoek

Openingsuren krokusvakantie
Vanaf zaterdag 1 maart t.e.m. zondag 9 maart
gelden de vakantieopeningsuren:
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.
Op zaterdag 19 april vanaf 14 u. huppelt de Paashaas het stedelijk zwembad binnen met een goed gevuld mandje vol
lekkers.
Kom naar de ravotnamiddag met extra spelmateriaal en krijg een zakje met heerlijke chocolade van de Paashaas. Voor
kinderen tot 12 jaar.
Doe mee aan de kleurwedstrijd en geef je kleurplaat voor 14 april af aan de kassa van het stedelijk zwembad en maak kans
op een mooie prijs. Per leeftijdscategorie zijn er 3 winnaars. Noteer je naam en leeftijd op de kleurplaat. Categorie 1: t.e.m.
3 jaar, categorie 2: 4 t.e.m. 6 jaar en categorie 3: t.e.m. 10 jaar. De activiteit is gratis, er moet wel een toegangsticket tot
het zwembad gekocht worden.

Watergewenning

Openingsuren paasvakantie
Vanaf zaterdag 5 april t.e.m. maandag 21 april
gelden de vakantieopeningsuren:
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.
Uitzondering op Paasmaandag 21/04
9 u. – 17 u.
Opgepast: Tijdens de paas- en zomervakantie
wordt er een vakantietoeslag van € 1 per zwembeurt aangerekend op de individuele toegangsprijs. Dit is niet van toepassing op abonnementen en beurtenkaarten.

Sportpassen:
aquafitness en aquajogging

Op zaterdag 29 maart start een nieuwe reeks watergewenning voor kleuters van 3,5 tot 5 jaar. Tijdens deze sessies leren
de kinderen op een speelse manier kennismaken met water. De reeks bestaat uit 10 lessen. De lessen gaan telkens door
op zaterdag van 8.30 u. – 9 u. en van 9.05 u. tot 9.35 u. voor beginnelingen en van 9.40 u. – 10.10 u. voor gevorderden.

Maandag 10 en 17/03: aquafitness.
Maandag 24 en 31/03: aquajogging.
Telkens van 19 u. – 19.45 u.
Kostprijs: inkom zwembad + 1 stempel op de
sportpas of € 1,75.
Vooraf inschrijven is niet nodig.

Kostprijs: € 40 voor kinderen gedomicilieerd in Nieuwpoort en € 45 voor kinderen niet gedomicilieerd in Nieuwpoort. Vooraf
inschrijven aan de kassa van het stedelijk zwembad is verplicht.

Bijscholing Hoger Redder
Op vrijdag 9 mei van 18 u. – 22.30 u. en op zaterdag 10 mei van 8 u. 12.30 u. organiseert het stedelijk zwembad i.s.m. met
VRC een bijscholing Hoger Redder. Kostprijs: € 40 per persoon. Inschrijvingsformulieren zijn verkrijgbaar aan de kassa van
het zwembad of op aanvraag via e-mail: zwembad@nieuwpoort.be. Opgepast: het aantal plaatsen zijn beperkt.
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> Jeugd
Speelpleinwerking tijdens krokus- en paasvakantie
Wedstrijd
De stad Nieuwpoort doet mee aan een wedstrijd
om een speelplein te winnen! Hoe meer kilo’s
batterijen, accupack’s en zaklampen we verzamelen, hoe groter de kans dat we de hoofdprijs
in de wacht slepen.
Verzamel zoveel mogelijk batterijen, accupack’s
en zaklampen en breng ze binnen bij de jeugddienst, Dudenhofenlaan 2B.
We kunnen alle steun gebruiken.
De inzamelactie loopt nog tot eind mei 2014.

Scala-dirigent Stijn Kolacny
lanceert poppentheatervoorstelling
Stel je eens voor dat Sinterklaas niet meer in de
winter zou komen maar in de lente... of dat de
paaseieren worden gebracht in de zomer... Wanneer Nette en Korneel ontdekken dat de feestendief alle feesten verplaatst heeft op de kalender
besluiten ze de bewoners van Feestland te helpen en vertrekken ze op avontuur!

Tijdens de krokus- en de paasvakantie kunnen de kinderen komen naar de speelpleinwerking. Er is opvang voorzien
van 7.30 u. tot 9 u. en van 17 u. tot 17.30 u. Opgelet: er is geen speelpleinwerking op zaterdag, zondag en wettelijke
feestdagen.
Kostprijs
Volledige dag (warme maaltijd en vieruurtje inbegrepen)
- € 6 voor kinderen gedomicilieerd in Nieuwpoort
- € 8 voor kinderen niet gedomicilieerd in Nieuwpoort
Halve dag (geen warme maaltijd): 9 u. tot 12 u. of 13.30 u. tot 16.30 u.
- € 3 voor kinderen gedomicilieerd in Nieuwpoort
- € 4 voor kinderen niet gedomicilieerd in Nieuwpoort
Indien 3 of meer kinderen van hetzelfde Nieuwpoortse gezin inschrijven en aanwezig zijn op de werking, dient vanaf
het derde kind niet meer betaald te worden.
De inschrijvingen gebeuren voor de krokusvakantie vanaf maandag 24 februari 2014 en voor de paasvakantie vanaf maandag 31 maart 2014. Elke vakantie moet er opnieuw online worden ingeschreven via
http://nieuwpoort.grabbis.be.
Meer info: jeugddienst Nieuwpoort, Dudenhofenlaan 2b, 8620 Nieuwpoort - jeugd@nieuwpoort.be - T 058 23 91 26.

Buitenspeeldag 2014
Op woensdag 2 april 2014 organiseren de jeugddienst en de sportdienst terug
de Buitenspeeldag.

Stijn Kolacny creëerde samen met vriendin
Lokke Dieltiens de poppentheatervoorstelling
‘Feest! Met Nette en Korneel’ voor kinderen
vanaf 3 jaar. Deze productie van jeugdtheater De
Troubadours is op zondag 2 maart 2014 om 10.30
u. te gast in de City.

De kinderen kunnen dan komen ravotten in het sportpark waar tal van toffe
buitenspelen opgesteld zullen staan waaronder een groot klimparcours, een
parcours voor go-carts en tal van andere traditionele buitenspelen! De activiteiten gaan door van 14 u. tot 16.30 u. De kinderen kunnen gratis deelnemen.
Er kan een hapje en een drankje gekocht worden. Locatie: sportpark, Dudenhofenlaan 2b. Vooraf inschrijven is niet nodig.

Tickets theater: VVK € 6,00 - ADD € 8,50 - -26
jaar en 60-plus: - € 2,00

Meer info: jeugddienst Nieuwpoort, Dudenhofenlaan 2b, 8620 Nieuwpoort jeugd@nieuwpoort.be - T 058 23 91 26.

Nieuwpoortse kids met jeugdvoordeelpas betalen slechts € 2 in voorverkoop!
Om 9 u. wordt door de jeugddienst voor maar
€ 3 extra een ontbijt aangeboden. De plaatsen
zijn beperkt. Je ontvangt je ontbijtkaart samen
met je theaterticket.
Tickets verkrijgbaar bij: infobalie stadhuis - infokantoor Hendrikaplein – City – jeugddienst www.cultuurnieuwpoort.be.

Deejay contest jeugdhuis
Op vrijdag 16 mei 2014 organiseert vzw jeugdhuis de Prieze een deejay contest voor jongeren uit Nieuwpoort en
omstreken. Indien je wil deelnemen aan deze wedstrijd mail dan je gsm nummer samen met je deejaynaam en
welke muziekstijlen je draait naar jan.ameel@nieuwpoort.be voor vrijdag 9 mei 2014. Een onschuldige hand beslist
wie wanneer zal draaien. In de eerste ronde beslist een vierkoppige jury wie al dan niet doorgaat naar de tweede
ronde. Tijdens de finale beslist het publiek wie de uiteindelijke winnaar zal worden. Het jeugdhuis voorziet een
professioneel mengpaneel en cd-spelers voor de deejays.
De winnaar wint een fuif in samenwerking met het jeugdhuis en een gratis vat
bier gesponsord door de firma Bierimpressie uit Nieuwpoort! Het evenement
start om 21 u. en eindigt om 2 u. De toegang voor bezoekers is gratis.
Meer info: jeugdhuis de Prieze, Dudenhofenlaan 2c, 8620 Nieuwpoort info@deprieze.be - T 058 23 91 26

Fairtrade Wandelzoektocht 2014
Op zondag 4 mei 2014 kan je in het jeugdcentrum opnieuw terecht voor een heerlijk Fairtrade ontbijt. Je kan bij de
inschrijving kiezen tussen ontbijt om 8 u. of om 9 u.
Na het ontbijt kun je starten met de wandelzoektocht door Nieuwpoort. Wie enkel wil wandelen, kan zich inschrijven tussen 9 u. en 10.30 u. in het jeugdcentrum. De aankomst wordt opnieuw voorzien in de kinderboerderij.
Deelnameprijs: € 4 met ontbijt en € 2 zonder ontbijt.
Wie wil deelnemen aan het ontbijt moet inschrijven voor 28 april 2014.
Meer info: jeugddienst Nieuwpoort, Dudenhofenlaan 2b, 8620 Nieuwpoort - jeugd@nieuwpoort.be - T 058 23 91 26.
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VARIA
Swap jongerenwerking
Tijdens de paasvakantie organiseert de jeugddienst opnieuw twee activiteiten met de
swapwerking. De Swap is een jongerenwerking die een uitgebreid en gevarieerd aanbod
van activiteiten organiseert voor 12 tot en met 16 jarigen tijdens de schoolvakanties.
Dinsdag 8 april 2014: karting Middelkerke
Een sport waarbij de dosering van snelheid, uithouding, tactiek en techniek een cruciale
rol spelen. We gaan met de tram naar Middelkerke waar we eerst een briefing krijgen,
vervolgens gaan we van start met een chronorit die de startpositie in de effectieve race
bepaalt en daarna starten we met de echte race.
Afspraak: Jeugdcentrum, Dudenhofenlaan 2b
Vertrek om 13.20 u. – terug om 17 u.
Deelnemers: 16
Kostprijs: € 16 voor Nieuwpoortenaren en € 18 voor niet-Nieuwpoortenaren
Dinsdag 15 april 2014: Bobbejaanland
Met de Sledge Hammer, El Rio, Revolution, Speedy Bob, Typhoon en tal van andere
rollercoasters, thrill rides en waterattracties is Bobbejaanland één van de spannendste
pretparken van België. Kom mee en ontdek deze spectaculaire attracties. We gaan met
de bus naar Lichtaart.
Afspraak: Jeugdcentrum, Dudenhofenlaan 2b
Vertrek om 7.30 u. – terug om 19 u.
Deelnemers: 30
Kostprijs: € 22 voor Nieuwpoortenaren en € 24 voor niet-Nieuwpoortenaren.
Wil je je inschrijven en deelnemen aan de activiteiten van de Swap? Dan moet je eerst
lid worden. Een lidkaart kost € 3 voor jongeren gedomicilieerd in Nieuwpoort en € 5
voor jongeren niet gedomicilieerd in Nieuwpoort en is geldig tot en met 31 december 2014. De lidkaart is verkrijgbaar bij de jeugddienst of kan je bestellen via mail
door je naam, adres, telefoonnummer ouders en geboortedatum te mailen naar swap@
nieuwpoort.be. Je ontvangt dan een mail terug met het rekeningnummer en het over
te schrijven bedrag.
Je lidkaart aanvragen doe je best minimum één week voor de startdatum van de inschrijvingen. Wanneer je een lidkaart koopt wordt er namelijk automatisch een account
aangemaakt op de website nieuwpoort.grabbis.be. Daar kan je vanaf maandag 24 maart
2014 inschrijven als je lidkaart aangevraagd en betaald is.
Je kan er inloggen met je naam en geboortedatum. Eenmaal ingelogd krijg je een
overzicht van alle activiteiten waarvoor je kan inschrijven en het aantal beschikbare
plaatsen. Wanneer je de activiteiten hebt aangevinkt waarvoor je wil inschrijven, krijg
je een overzicht van het totaal te betalen bedrag en een rekeningnummer waarop je
dit totaalbedrag moet overschrijven. Indien je minder dan 3 dagen voor de activiteit
inschrijft breng je het inschrijvingsgeld op de dag van de activiteit mee.

MG-YFYS.2014
Herinneringsevent 100 jaar WOI
De MG Car Club richt van 3 t.e.m. 5 mei 2014 een Europees herinneringsevent in naar
aanleiding van 100 jaar WOI. De titel van het event luidt MG-YFYS.2014 waarbij YFYS
staat voor Yser Frontline & Ypres Salient.
Ongeveer 125 MG’s uit verschillende landen zoals België, Nederland, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk en Groot-Brittannië nemen deel met wagens uit de jaren ’50 en uit de
voorbije decennia.
Programma
Zaterdag 3 mei 2014
Tussen 9 u. en 12 u.: verzamelen van de deelnemers op de Kaai in Nieuwpoort + toelichting
door gidsen over de inundatie tijdens WOI.
Tussen 13 u. en 15 u.: rit naar Ramskapelle
Om 23 u.: het spektakel ‘Dansende fonteinen’ op het Kaaiplein
Zondag 4 mei 2014
Tussen 8.30 u. en 9.30 u.: vertrek van op het Kaaiplein voor de Yser Frontline & Ypers Salient
Tour. Deze tour volgt de frontlinie van WOI vanuit Nieuwpoort overd Diksmuide naar Ieper.
Organisatie: MG Car Club i.s.m. de provincie West-Vlaanderen en de stad Nieuwpoort.

Mossel- en ribbenfestijn
Tijdens het weekend van 12 en 13 april 2014 wordt een mossel- en ribbenfestijn georganiseerd t.v.v. Duivenhok Lenspolder, jeugdafdeling Pervijze.
Wanneer? Zaterdag 12 april van 17 u. tot 23 u. en zondag 13 april van 11 u. tot 15 u.
Waar? Gemeenteschool ‘De Pagaaier’, Sint-Joris.
Kostprijs? € 15 VVK en € 17,50 ADD
Kaarten verkrijgbaar: Schipstraat 14 – T 058 23 86 66 en Sint-Jorisplein 6 – T 058 23 25 97.

Start to Tennis
KTC Issera introduceert Start to Tennis.
Een reeks Start to Tennis bestaat uit 6 tennislessen van een gediplomeerde trainer en 2
speelmomenten onder begeleiding. Tennisrackets en –ballen zijn ter beschikking.
Kostprijs: € 65, verzekering inbegrepen.
Info en inschrijvingen: s2t@issera.be.

Vanaf 2014 is inschrijven alleen nog online mogelijk, heb je zelf geen internet of computer thuis, dan kan je terecht in het multimedialokaal van de jeugddienst.
Meer info: jeugddienst Nieuwpoort, Dudenhofenlaan 2b, 8620 Nieuwpoort jeugd@nieuwpoort.be - T 058 23 91 26
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VARIA
Reünie van de Climax-vrienden
Wie lid is van de populaire Facebookgroep ‘Je bent van Nieuwpoort als…’ zal zeker en
vast al iets gelezen hebben in de aard van ‘Je bent van Nieuwpoort als je vroeger ging
dansen in de Climax’ of ‘Je bent van Nieuwpoort als je je eerste vriendje hebt leren
kennen in de Climax’.
Wel vrienden van de Climax, op zaterdag 3 mei 2014 vindt er een reünie plaats in taverne ‘De Beiaard’ op het Marktplein.
Nieuwpoortenaar Luc Deman zoekt nog heel wat veelzeggende foto’s van de toffe dansavonden in de Climax! Wie ging er vroeger niet uit in de Climax? Bijna alle Nieuwpoortse
jongeren gingen vroeger feesten in dit jeugdhuis.
Heb je nog leuke foto’s in je bezit? Neem dan contact op met Luc Deman via
lucdeman52@gmail.com.
Iedereen is welkom op de reünie van de Climax-vrienden waar ongetwijfeld veel grappige verhalen en toffe momenten naar boven zullen gehaald worden alsof het gisteren
was…
Deuren open vanaf 19.30 u.
Inschrijven voor 15 april 2014 d.m.v. € 15 per persoon te storten op KBC-rekeningnummer 474-1145659-29 met vermelding van naam en voornaam. Of bij Narciso en Stephan
van De Beiaard. Betaald = ingeschreven.
Inbegrepen in de prijs: ingang, drank en hapjes, een toffe babbel met vrienden en veel
goeie muziek!

MEDISCHE
WACHTDIENSTEN
WACHTDIENSTEN KLEINE HUISDIEREN
Westkust: De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Lombardsijde
2 maart 2014: Dierenarts Etienne Debeerst
9 maart 2014: Dierenarts Johan Devloo
16 maart 2014: Dierenarts Anao
23 maart 2014: Dierenarts Karel Crabbé
30 maart 2014: Dierenarts Elise Buyse
6 april 2014: Dierenarts Suze Bogaerts
13 april 2014: Dierenarts Olivier Debakker
20 & 21 april 2014: Dierenarts Alexandre Salomez
27 april 2014: Dierenarts Karel Crabbé

058 41 25 80
058 41 49 09
058 62 67 37
058 51 59 14
0474 36 41 51
058 24 02 30
0475 94 41 11
058 41 08 14
058 51 59 14

WACHTDIENSTEN TANDARTSEN
Tijdens weekends of op wettelijke feestdagen kunt u voor noodgevallen een tandarts
van wacht contacteren op het centraal nummer 0903/39969 (betalend nummer aan
€ 1,50/ minuut).

APOTHEKERS
Raadpleeg www.geowacht.be of bel naar 0903 922 48 (€ 1,5/minuut).
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BANK BELGIE

advetentie_NieuwpoortUwStad.indd 1

A D V O C AT E N K A N T O O R

?

Dirk BAILLEUL
Reeds méér dan 25 jaar
gespecialiseerde rechtsbijstand bij :
>>

Milieuproblematiek

>>

Handelsrecht met o.m.
>
>
>

n

e

15/02/12 10:42

overlating van uw handelszaak
inning achterstallige facturen
contracten

>>

Faillissementsrecht en Schuldbemiddeling

>>

Mede-eigendom - Huur - Aanneming- en Bouwrecht

>>

Strafrechterlijke verdediging bij misdrijven burgerlijke partijstelling

>>

Verkeersrecht

Astridlaan 19 | 8620 NIEUWPOORT
T 058 23 47 22 | F 058 23 91 47
dirk.bailleul@skynet.be | lawsec@skynet.be

IMMO STRAND
Albert I Laan, 202
8620 Nieuwpoort aan zee

VERKOOP - VERHUUR - BEHEER VAN GEBOUWEN
Tel: 058 23 88 84 - Fax 058 23 18 24
info@immostrand.be
www.immostrand.be

Ambachtstraat 4

Tel. 058 23 78 84
Fax 058 23 91 99

(Industrieterrein De Noordvaart)

8620 NIEUWPOORT
info@vanthuynenv.com

www.vanthuynenv.com

-kantoor LUC
DEDE
WART
Centea-kantoor
LUC
WART
Langestraat 149
- 8620 NIEUWPOORT
- Tel. 058/23.19.29
- Email: luc.dewart@telenet.be
Langestraat
149 - 8620 NIEUWPOORT
- Tel. 058/23.19.29
- E-mail: luc.dewart@telenet.be

www.kantoorlucdewart.be
www.kantoorlucdewart.be
U kan bij ons intekenen op de VOLKSLENING !!
Centea
/ Landbouwkrediet én Fidelio
U betaalt slechts 15 % roerende voorheffing (ipv de normale 25
%)
Bruto tarief op 10 jaar = 2,60 % (tarief op datum van 20/02/14)
zorgen voor TOPVOORWAARDEN op uw
woonkrediet!
Betaal NU tot 0 % instapkosten op onze tak23-producten via eStrategy
van DLL*
Diverse TOPFONDSEN van de beste
vermogensbeheerders beschikbaar
(Carmignac Gestion, Triodos, Skagen Funds,
Ethenea, Rotschild Gestion,
Delta Lloyd Life, Black Rock, … )
*actievoorwaarden beschikbaar in ons agentschap, actie tot 15 april 2014

Onze openingsuren:
Wij breiden onze openingsuren uit vanaf 1 september:
maandag
8u308u30
tot 12u
14u/tot
16u30
maandag
tot /12u
14u
tot 16u30
dinsdag
8u30 tot 12u / 14u tot 18u00
dinsdag
8u30 tot 12u / 14u tot 18u00
woensdag
8u30 tot 12u / 14u tot 16u30
woensdag
8u30 tot 12u / 14u tot 16u30
donderdag
8u30 tot 12u / 14u tot 18u00
donderdag
8u30 tot 12u / 14u tot 18u00
vrijdag
8u30 tot 12u / enkel na afspraak
vrijdag
8u30 tot 12u / enkel na afspraak
zaterdag
9u30 tot 12u
zaterdag
9u30 tot 12u
Eveneens na afspraak, op kantoor of bij u thuis, ook ’s avonds
Eveneens na afspraak, op kantoor of bij u thuis, ook ’s avonds!

Bankieren
Méér doen …
mét
gezond
verstand
zit in
onze natuur
!

Word FIDELIO-klant in ons kantoor !

U betaalt 0 euro voor uw
zichtrekening, bankkaart en bankprogramma.
Ook uw effectenrekening is, voor alle effecten,
VOLLEDIG gratis !
U geniet bovendien van een uitstekend
rendement: de voorbije 7 jaar werd telkens 5%*
uitgekeerd.
*rendement uit het verleden biedt geen garantie voor de toekomst.

FSMA 68019 A-B

