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We wensen iedereen een gelukkig,
voorspoedig en gezond 2014 toe !
Fintro Nieuwpoort - Kantoor Goetry bvba
Marktplein 3, 8620 Nieuwpoort
tel. 058 23 74 40, fax 02 228 24 06

Ook in het nieuwe jaar blijven wij trouw aan onze 4 waarden :
een lange termijnrelatie, een persoonlijke service,
bereikbaarheid en kennis !

Volg ons op : www.fintro.be | www.kantoorgoetry.be |
Ad_NieuwpoortUwStad.indd 1

facebook
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VOORWOORD
Inhoud
Beste lezers,
volgend jaar begint de wereldwijde herdenking van het begin van Wereldoorlog I. Ook Nieuwpoort staat in dit nieuwe jaar in het teken van de
herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Tijdens deze herdenkingsperiode
focust de werkgroep ‘Nieuwpoort 2014-2018’ zich in 2014 op het Westelijk
Front. De Belgische militairen slaagden er in oktober 1914 in om de Duitse
opmars richting Frankrijk zowel letterlijk als ﬁguurlijk in het water te laten
vallen. Dankzij een gecompliceerde, maar pientere ingreep in de waterhuishouding van de Westhoek maakten de Belgische militairen het in drie
dagen mogelijk om een deel van de IJzervlakte onder water te zetten en dat
vier jaar zo te houden. Met de hulp van de Nieuwpoortse schipper Hendrik
Geeraert, werden enkele sluizen geopend en werd het Duitse leger een halt toegeroepen.
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De eerste steen van dit nieuw bezoekerscentrum wordt op zaterdag 11 januari gelegd door viceminister-president
Geert Bourgeois. Hij komt in het gezelschap van staatssecretaris Servais Verherstraeten die de sleutel van het
Koning Albert I-monument aan de stad zal overhandigen. Het stadsbestuur heeft immers sinds kort de erfpacht
van dit monument overgenomen van de federale overheid.
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Dit bezoek is het eerste ofﬁcieel ministerieel bezoek aan onze stad in het nieuwe jaar. Op 31 december sluiten we
het oude jaar feestelijk af op het stemmige Marktplein met muziek van DJ Franzke. Met een spetterend vuurwerk
om middernacht vieren we de start van het nieuwe jaar. En met ‘Eindejaar aan zee’ zorgt de handelaarsbond Verenigd Nieuwpoort-Bad tot 5 januari dagelijks voor ambiance in onze badplaats. Het publiek rond de Ambibar wordt
vanaf 15u muzikaal opgewarmd door Koen De Smet ‘live’. Daarna volgen telkens muziekoptredens en er worden
ook huifkartochten ingericht. Op 4 januari krijgt u sprot en een warm drankje aangeboden. Die dag is er ook een
kerstboomverbranding, een optreden van Sergio en een feestelijk vuurwerk (info: www.nieuwpoort.be). Op 3 en 4
januari 2014 in brengen de Koninklijke Katholieke Fanfare en de Nieuwpoort Concert Band in Centrum Ysara de
vijfde editie van het feestelijk nieuwjaarsconcert.
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Vier jaar lang fungeerde Nieuwpoort als eerste stad van het Westelijk Front tussen de Noordzee en Zwitserland en
als het beginpunt van 40.000 km loopgraven. Dit belangrijk stuk oorlogsgeschiedenis komt uitvoerig aan bod in
het nieuwe bezoekerscentrum onder het Koning Albert I-monument.

Namens het stadsbestuur wens ik iedereen een voorspoedig 2014 toe met een goede gezondheid, een ﬂinke portie
vreugde en geluk!
Burgemeester ir. Roland Crabbe

OVERDEKTE IJSSCHAATSPISTE, Marktplein, tot 5 januari 2014
De chalets met hapjes en drankjes zijn open t/m 2 januari 2014
Info: www.nieuwpoort.be en eindejaarskrant Toerisme Nieuwpoort
Een politieverordening verbiedt het gebruik van wensballonnen op het grondgebied van Nieuwpoort. Wie vuurwerk wil ontsteken moet een schriftelijke machtiging van de burgemeester aanvragen.

Colofon
Tweemaandelijks informatieblad
Stadsbestuur Nieuwpoort

Redactieadres Stadsbestuur Nieuwpoort
Dienst communicatie
W. de Roolaan 90, 8620 Nieuwpoort
T 058 22 44 25, F 058 22 44 55
E-mail: persdienst@nieuwpoort.be

Lay-out en druk Drukkerij Pattyn
Handelsstraat 17, 8630 Veurne
T 058 31 44 55, F 058 31 50 32
E-mail: info@drukkerij-pattyn.be
Coverfoto editie januari-februari: Luc David

Verantwoordelijke uitgever
R. Crabbe burgemeester
Marktplein 7
8620 Nieuwpoort
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MILIEU
Ophaling huisvuil januari – februari 2014
Alle afvalkalenders: www.nieuwpoort.be.
Extra informatie: www.ivvo.be.
Zone A:
Ophaling huisvuil:
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).
6 en 20 januari en 3 en 17 februari 2014
27 januari en 24 februari 2014
13 en 27 januari en 10 en 24 februari 2014

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

Simli
tweewekelijks op dinsdag.
6 en 20 januari en 3 en 17 februari 2014
27 januari en 24 februari 2014
13 en 27 januari en 10 en 24 februari 2014

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

nieuwe wijken
tweewekelijks op dinsdag.
6 en 20 januari en 3 en 17 februari 2014
27 januari en 24 februari 2014
13 en 27 januari en 10 en 24 februari 2014

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

stadskern
wekelijks op donderdag.
6 en 20 januari en 3 en 17 februari 2014
28 januari en 25 februari 2014
6 en 20 januari en 3 en 17 februari 2014

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

buitenrand stad, Sint-Joris en Ramskapelle
tweewekelijks op vrijdag.
6 en 20 januari en 3 en 17 februari 2014
28 januari en 25 februari 2014
6 en 20 januari en 3 en 17 februari 2014

Klachten inzake ophaling GFT: IVVO klantendienst T 057 21 41 60
Klachten inzake ophaling huisvuil, PMD, papier en karton:
netheidsbeheerder M 0498 92 92 83
Algemene inlichtingen: TD cel milieu T 058 22 44 51
Alle zones: huisvuil ten vroegste aanbieden vanaf 20 u. de avond voor de ophaling tijdens de
periode april - september. Vanaf 1 oktober tot en met 31 maart mag dit vanaf 18 u.

Veranderingen inzake huisvuilregeling 2014
- Hakselen op aanvraag is niet langer gratis.
- Gebonden asbest kan alleen nog iedere 2de woensdag van de maand aangeboden worden
op het containerpark tussen 15 u. en 19 u. Bovendien dient de aanvraag schriftelijk te
gebeuren door het afgeven van een formulier in het stadsmagazijn en dit max. 1 week op
voorhand.
- Ophaling huisvuil:
o Zone A: Kustweg en Westendestraat behoren vanaf 1 januari 2014 tot zone E.
o Zone B en C: Deze zones vormen voortaan 1 zone waardoor de ophalingen op dezelfde dag
plaatsvinden nl. tweewekelijks op dinsdag.
o Zone D: Wekelijkse ophaling op donderdag i.p.v. vrijdag.
o Zone E: Tweewekelijkse ophaling op vrijdag.
o Zone D en E: herverdeling van de straten.
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Zone D
Ankerstraat, Arsenaalstraat, Astridlaan (tussen Kaai en Oude Veurnevaart Noord), P. Braeckelaan, E. Coppietersstraat, W. De Roolaan, P. Deswartelaan, Duinkerkestraat, K. Elisabethlaan, Gasstraat, H. Geeraertplein, T. Goedhuysplein, Havenstraat, Hoogstraat, Ieperstraat,
St.-Jacobstraat, Kaaistraat, Kerkstraat (tussen Marktplein en Astridlaan), Kokstraat,
Langestraat (tussen P. Deswartelaan en Astridlaan), Marktplein, Marktstraat, Nijverheidstraat, O.L.-Vrouwstraat, Oostendestraat, Oude Veurnevaart Noord (van huisnummer 6 tot 80
tussen Astridlaan en Rijkswachtstraat), Potterstraat, Recollettenstraat, Rijkswachstraat,
Schipstraat, Schoolstraat, Sebastiaanstraat, Slachthuisstraat, Valkestraat, J. Van Clichthovenstraat.
Zone E
Alexisstraat, Ambachtstraat, Astridpark, Brugsesteenweg, Brugsevaart, Canadalaan (tussen Astridlaan en Spoorwegstraat), Defalquestraat, Diksmuidse Weg, Dockaertstraat, J. Filliaertweg, Golfstraat, Halvemaanstraat, Hemmestraat, IJzer, St.-Jorisplein, Kasteelstraat,
Kievitstraat, Koolhofstraat, Kustweg, Lage Duinenstraat, Kerkstraat (tussen Astridlaan en
Parklaan), Langestraat (tussen Astridlaan en Parklaan), Leistraat, Leopold II-laan, Matrozenlaan, Molenstraat, Nieuwendammeweg, Oude Veurnevaart Zuid (huisnummers 1 tot 87
tussen Astridlaan en Rijkswachtstraat), Parklaan, Pelikaanstraat, Polderdijk, Ramskapellestraat, Rode Kruislaan, Schoorbakkestraat, Schorrestraat, Sluizen, Spoorwegstraat, Stationslaan, Toevluchtweg, Verschendijk, Violettestraat, Wiegestraat, Westendestraat, Witte
Brigadelaan.

Milieutip

MEDISCHE
WACHTDIENSTEN
GENEESHEREN
Centraal nummer wachtdienst: 058/240014
Dr. Debaeke & Dr. Roobaert, Arsenaalstraat 32, Nieuwpoort
Dr. Declerck, Langestraat 38, Nieuwpoort
Dr. Deforche, Oude Nieuwpoortstraat 10B, Lombardsijde
Dr. Dewulf & Dr. Desmet, Astridlaan 64, Nieuwpoort
Dr. Platteau, Sint-Bernardusplein 10, Nieuwpoort-Bad
Dr. Troispont, Franslaan 82, Nieuwpoort-Bad
Dr. Vandekerckhove, W. De Roolaan 74, Nieuwpoort
Dr. Vanhercke, Marktplein 15, Nieuwpoort
Dr. Verbeke, Oude Nieuwpoortstraat 10B, Lombardsijde

058/233174
058/241700
058/235646
058/242424
058/238250
058/236735
058/235763
058/235861
058/235646

WACHTDIENSTEN KLEINE HUISDIEREN
Westkust: De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Lombardsijde
1 januari 2014: Dierenarts Etienne Debeerst
5 januari 2014: Dierenarts Guy Colson
12 januari 2014: Dierenarts Suze Bogaerts
19 januari 2014: Dierenarts Johan Devloo
26 januari 2014: Dierenarts Elise Buyse
2 februari 2014: Dierenarts Olivier Debakker
9 februari 2014: Dierenarts Alexandre Salomez
16 februari 2014: Dierenarts Stephanie Maere
23 februari 2014: Dierenarts Guy Colson

058/412580
058/520610
058/240230
058/414909
0474/364151
0475/944111
058/410814
0488/250250
058/520610

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).

Fairtrade trekkersgroep
De titel van ‘Fairtradegemeente’ is een titel die aangeeft dat een gemeente eerlijke handel een
warm hart toedraagt en er ook effectief werk van maakt. Eerst en vooral wordt aan de inwoners
gevraagd om extra aandacht te hebben voor duurzame consumptie. Om als stad deze titel de behouden moet er een trekkersgroep actief zijn die op regelmatige basis bijeenkomt om initiatieven te nemen en zo jaar na jaar de titel te vernieuwen. De trekkersgroep is ook verantwoordelijk
voor een jaarlijkse beoordeling.

APOTHEKERS
Centraal nummer wachtdienst: 059/312312
28 december 2013: Apoth. Lenaerts, Albert I-laan 255, Nieuwpoort
4 januari 2014: Apoth. Calie, Kerkstraat 5, Nieuwpoort

058/234122
058/233192

Wil je er in Nieuwpoort mee voor zorgen dat producenten van eerlijke handel en duurzame landbouw hun weg vinden naar meer klanten? Zit je boordevol ideeën en creatieve plannen? Dan ben
jij de enthousiasteling die de gemotiveerde trekkersgroep zoekt!
Info: Luc Leye – T 058 22 44 51 of luc.leye@nieuwpoort.be.
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OONIE
OONIE’s tip

SOCIALE ZAKEN
Inschrijvingen derde groepsaankoop groene stroom

Facebook-plan
Kinderen onder de 13 jaar mogen niet op Facebook. Ze kennen
niet altijd de mogelijke gevolgen als ze iets online zetten. Vraagt
jouw kind toch om op Facebook te mogen? En vind jij dat het
daar klaar voor is?
1. Maak samen een proﬁel aan voor je kind. Heb jij er al een? Maak er ook een aan voor
jezelf.
2. Vul samen het proﬁel in. Praat over welke persoonlijke info je al of niet wil delen
(familienaam, e-mail, foto, geboortedatum…).
3. Maak jullie proﬁel alleen zichtbaar voor vrienden. Klik rechts bovenaan op privacy
instellingen.
4. Word vrienden van elkaar.

Zoals in de vorige editie van ‘Nieuwpoort, uw Stad’ als werd vermeld organiseert de
provincie West-Vlaanderen voor het derde jaar op rij een groepsaankoop energie en dit
onder de slogan ‘Samen op weg naar goedkopere energie’.
Door iedereen samen te brengen in een groepsaankoop wordt geprobeerd om een goedkopere prijs aan te bieden in vergelijking met de meeste standaardcontracten. De provincie bundelt geïnteresseerde consumenten en op deze gebundelde verbruiken kunnen
leveranciers bieden. De leverancier met de scherpste tarieven is de winnaar van de
veiling. De provincie biedt je deze tarieven aan in een persoonlijk voorstel.
Zoals in de vorige editie van ‘Nieuwpoort Uw Stad’ al werd vermeld organiseert de Provincie West-Vlaanderen voor het derde jaar op rij een groepsaankoop energie en dit
onder de slogan ‘Samen op weg naar goedkopere energie’. Vind je het aanbod aantrekkelijk genoeg en ga je op het voorstel in, dan begeleidt ‘Prize Wize’ je bij de overstap.
Zij geven je gegevens door aan de winnende energieleverancier. Je hebt dus geen administratieve zorgen, alles wordt voor jou geregeld.

6. Blijf je kind opvolgen en praat over wat het online doet en met wie.

Inschrijven voor de groepsaankoop verplicht je tot niets. Pas na het accepteren van
je persoonlijk voorstel wordt de overstap geregeld. Je kan kiezen om enkel op groene
elektriciteit of gas over te stappen, maar een combinatie van elektriciteit en gas is ook
mogelijk. Wacht dus niet langer en schrijf je vandaag nog in!

Bron: www.klasse.be/ouders

Vorig jaar stapten maar liefst 25.699 deelnemers over naar de winnende leverancier!

5. Maak afspraken over wat je post: niets wat je in het echt niet zou zeggen. En spreek
af wie vriend mag worden: enkel mensen die je kent!

Let op: Als je vorig jaar hebt deelgenomen aan de groepsaankoop van de provincie ben
je niet automatisch opnieuw ingeschreven!
Concrete data:
- Inschrijven kan tot 5 februari 2014.
- Veiling op 6 februari 2014.
- Persoonlijk voorstel in de loop van februari.
- Acceptatie van het aanbod tussen 26 februari en 23 april 2014.
Info: www.samengaanwegroener.be of via de gratis infolijn 0800 76 101.
Je kan ook terecht in het sociaal huis of bij Peter Lansens van het O.C.M.W.
Op dinsdag 7 februari 2014 is er om 20 u. een infoavond over deze groepsaankoop
in Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14, Nieuwpoort. Iedereen is welkom. Er dient
vooraf niet ingeschreven te worden.
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VARIA
Gezond het nieuwe jaar in!
Het nieuwe jaar komt eraan. En dan nemen velen zich voor om gezonder te leven, voornemens die in veel gevallen ook snel weer sneuvelen. Dat is jammer, want een goede
gezondheid is belangrijk en een gezonde levensstijl hoeft niet veel inspanning te kosten. Enkele tips om werk te maken van die goede voornemens.
Eet gezonder!
Gezond eten hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Variatie in voedingsstoffen… dat is
de sleutel tot gezonde voeding. En wanneer je de aanbevolen voedingshoeveelheden uit
de actieve voedingsdriehoek naleeft, voel je je ﬁtter, ben je minder snel moe en word
je minder snel ziek.
Surf naar www.datvoeltbeter.be voor meer info.
Beweeg 30 minuten per dag
Onderzoek wijst uit dat personen die dagelijks 30 minuten matig tot intensief bewegen,
meer dan 3 jaar langer leven dan personen die dat niet doen. Spreek met je familie
of vrienden af om regelmatig samen te bewegen. Want samen bewegen is niet alleen
leuker, zo houd je het ook langer vol.

Blijf ﬁt in je hoofd
Iedereen heeft wel eens een dipje of komt tegenslag tegen. Dat is perfect normaal en
de meesten laten zich daardoor niet uit het lood slaan, want wie zich goed in zijn of haar
vel voelt is tot veel in staat.
Op www.ﬁtinjehoofd.be vind je 10 tips om ﬁt in je hoofd te blijven. Je kunt er ook testen
hoe ﬁt jouw hoofd is en krijgt advies op maat waarmee je onmiddellijk aan de slag kan.
Stop met roken. Zoek hulp.
Je wil al een tijdje stoppen met roken, maar je slaagt er maar niet in? Wist je dat je je
dan kan laten begeleiden door je huisarts of een tabakoloog? En dat die begeleiding
grotendeels terugbetaald wordt?
Surf voor meer tips over stoppen met roken naar www.vlaanderenstoptmetroken.be of
bel gratis naar Tabakstop op het nummer 0800 111 000.

Op www.10000stappen.be kan je gratis een online stappendagboek bijhouden en samen
met vrienden, collega’s of familie een echte stappenuitdaging aangaan, waar ook ter
wereld.
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NIEUWPOORT IN BEELD
Gouden jubileum

Denise Vandaele en Gentiel Devisscher stapten op 26 oktober 1963 in het huwelijksbootje. Gentiel werkte 25 jaar bij Lithobeton en Denise was schoonmaakster in de toenmalige
Nieuwpoortse kraamkliniek. Gentiel voetbalde bij FC Ramskapelle en was ook een fervente hengelaar. De jubilarissen hebben een dochter en twee kleinkinderen.

Herdenking Slag bij Ramskapelle

Op zaterdag 18 oktober ll. werd de Slag bij Ramskapelle uit de Eerste Wereldoorlog herdacht. Eind oktober 1914 speelde zich in Ramskapelle een legendarische veldslag af. Het
resultaat van dit oorlogstafereel was het dwarsbomen van het Duitse leger. Dit wapenfeit gaf de oorlog een beslissende wending en werd spoedig wereldnieuws. De plechtigheid
startte met een eucharistieviering waarna Belgische en Franse overheden bloemen neerlegden aan de monumenten op het militair kerkhof.
8

Vijftig jaar gehuwd
Henriette Cornelis en Willy Deconinck vierden op
10 november hun vijftigste huwelijksverjaardag!
Henriette en Willy zijn beiden opgegroeid op een tuinbouwbedrijf. Het koppel trok in op het tuinbedrijf van
Willy’s ouders. Het gouden paar heeft twee kinderen en twee
kleinkinderen op wie ze bijzonder trots zijn.

Kampioenenploeg KSV Nieuwpoort gehuldigd

Op 27 oktober ll. werd kampioenenploeg KSV Nieuwpoort feestelijk onthaald op het stadhuis. In het seizoen van 2012-2013 wonnen de reserven van KSV Nieuwpoort hun tweede
kampioenstitel onder leiding van trainer Johan Depuydt. De ploeg won 19 van de 21 wedstrijden, scoorde 98 doelpunten en kreeg slechts 23 tegendoelpunten. De reserven van KSV
Nieuwpoort zij door hun hechte vriendschap een uiterst sterke ploeg.
9

GEMEENTERAAD
Flitsen uit de gemeenteraad van 31 oktober 2013
Samenwerkingsovereenkomst nummer 1 structureel onderhoud n356 gecombineerd met aanleg ﬁetspad (module 13) – goedkeuring
De raad keurde de samenwerkingsovereenkomst nr. 1 tussen het Vlaamse Gewest, de
I.W.V.A. en de stad Nieuwpoort voor de N356 Ramskapellestraat tussen kmp. 0,000 en
0,7000 alsook tussen kmp. 1,250 en 3,115 goed.
Het Vlaamse Gewest zal het structureel onderhoud aan de rijweg uitvoeren terwijl de
I.W.V.A. voor de riolering zorgt. De stad legt een dubbelrichtingsﬁetspad, oversteekplaatsen voor ﬁetsers en groeninfrastructuur aan.
Oprichting intergemeentelijke samenwerking wonen Koksijde – Nieuwpoort
De raad stemde in met de toetreding van Nieuwpoort tot het intergemeentelijk samenwerkingsverband IGS Wonen Westkust Koksijde – Nieuwpoort. De oprichting van het
samenwerkingsverband is noodzakelijk voor het verkrijgen van Vlaamse subsidies voor
projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid.

Flitsen uit de gemeenteraad van 28 november 2013
Belasting op ontgravingen
De belasting op ontgravingen zal vanaf het aanslagjaar 2014 t/m aanslagjaar 2018 jaarlijks verhoogd worden met 2 %.
Belasting op het begraven van personen
De belasting op het begraven van personen vanaf het aanslagjaar 2014 t/m aanslagjaar
2018 jaarlijks verhoogd worden met 2 %.
Belasting op de huwelijken buiten de diensturen
De belasting op huwelijken buiten de normale diensturen vanaf het aanslagjaar 2014
t/m aanslagjaar 2018 zal jaarlijks verhoogd worden met 2 %.
Aanleg van een ﬁetspad langs de N356 Ramskapellestraat en vernieuwen van
de rijweg – goedkeuring
De raad keurde het deﬁnitief ontwerpdossier ‘Aanleg van een ﬁetspad langs de N356
Ramskapellestraat’ goed voor een bedrag van € 3.707.474,25 (BTW incl.). Van dit bedrag is € 1.624.824,54 (BTW incl.) ten laste van de stad waarvan € 1.597.648,55 wordt
gesubsidieerd.

Het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Nieuwpoort
maakt bekend dat op vrijdag 14 februari 2014 om 11u in openbare
zitting in de raadzaal van het stadhuis van Nieuwpoort zal overgegaan
worden tot de volgende openbare aanbesteding met opbod:

Concessie tot uitbating van de openbare toiletten
Dienstweg Havengeul t.h.v. de veerdienst.
Voor de periode van één jaar.
De aanbiedingen moeten onder dubbel en gesloten omslag aangetekend verstuurd worden aan het
College van Burgemeester en Schepenen, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort volgens het door het College van Burgemeester en Schepenen
voorgeschreven inschrijvingsformulier.
De offertes mogen eveneens tijdens de zitting, voor de opening van de
aanbiedingen, worden afgegeven aan de voorzitter.
Het lastenboek + inschrijvingsformulier is te bekomen op het stadhuis
van Nieuwpoort, dienst secretarie, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort.
Namens het College van Burgemeester en Schepenen,
Benoit Willaert
Secretaris

Ir. Roland Crabbe
Burgemeester

Gemeentelijk Rup Nieuwlandplein: aanpassen zonering
De zonering van de RUP Nieuwlandplein sluit niet aan met de in opmaak zijnde RUP
Nieuwpoort-Bad en RUP Simli. De raad stelde de voorgestelde deﬁnitieve zonering vast.

RUIMTELIJKE ORDENING
GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN
Groenendijk Noord - Simli
BEKENDMAKING VAN HET OPENBAAR ONDERZOEK
Overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in het bijzonder artikel 2.2.14 §2, maakt het college van burgemeester en schepenen bekend dat het ontwerp
Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Groenendijk Noord - Simli, dat voorlopig vastgesteld werd door de gemeenteraad in zitting van 26 december 2013, ter inzage
ligt vanaf 13 januari 2014 tot en met 14 maart 2014 op het stadhuis Nieuwpoort, dienst stedenbouw, Willem De Roolaan 90, 8620 Nieuwpoort. Het dossier is ook te
raadplegen op de website van de stad Nieuwpoort: www.nieuwpoort.be/Wonen/Bouwen, verbouwen en verhuizen/Ruimtelijke planning/R.U.P.’s.
Als u bij dit plan adviezen, bezwaren of opmerkingen wil formuleren, dan moet u die per aangetekende brief verzenden aan de voorzitter van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, p/a dienst stedenbouw, Willem De Roolaan 90, 8620 Nieuwpoort, uiterlijk op 14 maart 2014.
U kan dit ook afgeven tegen ontvangstbewijs uiterlijk op 14 maart 2014 op het stadhuis, dienst secretariaat, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort, dit tijdens de kantooruren.
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VEILIGHEID EN PREVENTIE
Preventietips voor het voorkomen van inbraken tijdens de donkere
dagen
De politiezone Westkust wenst aandacht te vragen voor inbraken. Inbrekers hebben
immers een voorkeur om vaker toe te slaan tijdens de donkere maanden. Maak het
hen niet gemakkelijker en tref onderstaande, eenvoudige maatregelen.
• Geef uw woning/appartement een bewoonde indruk, ook al bent u er niet. Hiervoor
kunt u bijvoorbeeld tijdschakelaars plaatsen op enkele lampen zodat de verlichting
aan en uit gaat volgens uw leefpatroon.
• Installeer verlichting met bewegingsreﬂectie rond uw woning.
• Indien u met vakantie gaat, laat dan iemand die u vertrouwt uw brievenbus legen
en de rolluiken op en neer laten.
• Vermijd om data van uw afwezigheid te vermelden op sociale mediakanalen en op
uw antwoordapparaat.
• Laat geen briefje betreffende uw afwezigheid achter op uw deur.
• Ga na of uw woning zichtbaar is van op de straat en verwijder eventuele planten of
bomen die de zichtbaarheid verminderen.
• Laat geen gereedschappen of ladders, die de inbraak kunnen vergemakkelijken,
rondslingeren.
• Sluit uw tuinhuis af met een sleutel.

Interesse in nog meer beveiligingstips?
Surf dan naar de website www.veiligewoning.be. U kunt er rondwandelen in een
virtueel huis en appartement.
U kunt ook contact opnemen met de diefstalpreventieadviseurs. Zij zullen op uw
verzoek gratis persoonlijke en praktische adviezen verschaffen betreffende de
inbraakbeveiliging van uw woning.
Contact opnemen voor diefstalpreventieadvies kan op het nummer 058 53 38 93 of via
franky.coulier@politiewestkust.be

Verlaat u voor langere tijd uw huis of appartement?
Maak dan gebruik van het gratis vakantietoezicht dat u kan aanvragen via de lokale
politie. Dit kan door uw periode van afwezigheid aan de politie Westkust te melden of
door online het formulier op www.police-on-web.be in te vullen.
Wat moet u doen wanneer u verdachte gedragingen opmerkt?
Verwittig onze diensten op het nummer 058 533 000. Probeer ook de verdachten zo
goed mogelijk te observeren zodat u de politie Westkust een degelijke beschrijving
kunt geven. Probeer ook het vluchtmiddel (nummerplaat en merk indien het een
wagen betreft) en de vluchtrichting na te gaan. Het is immers dankzij u dat wij de
meeste daders op heterdaad kunnen betrappen. Door ons te verwittigen kunt u
misschien niet alleen uw eigen woning of appartement, maar ook die van uw buren
vrijwaren voor een inbraak.
Wat moet u doen wanneer er toch ingebroken wordt?
Doe dan onmiddellijk aangifte van de diefstal bij de politie Westkust. Raak niks aan
en wacht op de komst van de politie. Licht ook uw verzekeraar en ﬁnanciële instelling
in.

• Verberg aantrekkelijk en gemakkelijk mee te nemen goederen, zoals juwelen,
gsm’s, videomateriaal, computers en waardevolle elektronische apparatuur.
• Plaats de verpakking van nieuwe aankopen niet op uw trottoir. Inbrekers weten
hierdoor dat er iets te stelen valt.
• Noteer de bijzondere kenmerken van uw waardevolle voorwerpen, registreer de
serienummers en maak foto’s.
• Plaats inbraakwerend hang- en sluitwerk.
• Weet wie u binnenlaat. Laat niemand zomaar binnen wanneer u niet zeker weet
wie er voor de deur staat. Weiger de toegang voor onbekenden die huis-aan-huis
verkoop doen of voor onbekenden die een voorwendsel gebruiken (vraag om de
telefoon te gebruiken of het toilet, …)
• Voer sociale controle uit. Stel u vragen en wees waakzaam wanneer u onbekenden
ziet in de onmiddellijke omgeving van uw woning.
• Zorg ervoor dat u de deur van uw huis/appartement niet gewoon toetrekt maar ook
daadwerkelijk nog eens degelijk sluit.
• Sluit uw ramen en deuren ook altijd af, ook al verlaat u een ruimte of uw woning
maar even.
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NIEUWPOORT IN BEELD
Irina Maernhoudt ontvangt kunstprijs M.J. Moortgat-Keukelinck

De tweejaarlijkse kunstprijs M. J. Moortgat – Keukelinck ging dit jaar naar Irina Maernhoudt met haar zelf geschreven voorstelling ‘Commerage aan de plage’. De kunstprijs ‘Nieuwpoort en scène’ stond in het teken van theater en vier (groepen) theatermakers en acteurs schreven zich in. De overige laureaten waren het Pan Theater met het stuk ‘Nieuwpoort
Kaput’, Luc Leye en Greet Boydens met ‘Wat als…’ en Jos Willem en Rinke Dessein met ‘No man is o-man’ . De toneelvoorstellingen en de prijsuitreiking vonden plaats in de
gloednieuwe cultuurzaal de City in de Valkestraat.

Roger Covemaeker 60 jaar spelend lid bij fanfare

Zestig jaar geleden, in 1953, werd Roger Covemaeker lid van de Koninklijke Katholieke Fanfare Nieuwpoort. Hij vervoegde het muziekkorps bij het slagwerk. Samen met zijn spitsbroeders Jan Van Elk en Luc Soen bepaalde hij jarenlang de voorste rij van het fanfarekorps. Hij huwde met zijn vrouw Simone en het koppel kreeg zes kinderen. De kinderen stapten
allen in de voetstappen van hun vader en werden lid van de Katholieke Koninklijke Fanfare Nieuwpoort. De familie Covemaeker vertegenwoordigde de helft van het trommelkorps.
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Koninklijke Postzegelclub van de Westhoek bestaat 50 jaar

De Koninklijke Postzegelclub van de Westhoek werd ter gelegenheid van zijn 50-jarig bestaan op 19 oktober ll. in de bloemetjes gezet. Alle leden werden feestelijk onthaald op het
stadhuis. Dankzij de inzet van de leden is de populariteit van ﬁlatelie in onze regio sterk toegenomen. De club is een ideale vereniging voor gepassioneerde postzegelverzamelaars.

Scholenwedstrijd

Dit jaar organiseerde de Verbroedering der Vaderlandslievende Maatschappijen van Nieuwpoort opnieuw de scholenwedstrijd. Dankzij deze wedstrijd leren de Nieuwpoortse jongeren
heel wat bij over de geschiedenis van beide wereldoorlogen en van het Belgisch vorstenhuis. De winnende deelnemers werden onthaald op het stadhuis en mochten daar hun prijs in
ontvangst nemen. De jonge winnaars werden met waardebonnen beloond voor hun inzet.

Herfstbijeenkomst

Naar jaarlijkse gewoonte waren alle senioren welkom op de ‘Herfstbijeenkomst’ die plaatsvond op donderdag 31 oktober ll. in Centrum Ysara. Zangeres Carmen Deslee zorgde voor
een succesvol optreden en na de pauze stelde commissaris Debruyne het BuurtInformatieNetwerk voor. De burgemeester deed zijn visie op de stad uit de doeken en nadien konden
de senioren vragen stellen.
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NIEUWPOORT IN BEELD
Brandweer viert Barbara

Het Nieuwpoortse brandweerkorps vierde zaterdag 7 december ll. de patroonheilige Sint-Barbara. Tijdens het Barbarafeest werden de eretekens, getuigschriften, attesten en diploma’s uitgereikt aan de verdienstelijke brandweerlui. Ambulancier Robin Bolle en oefeninstructeur Rudi De Beuckelaere kregen elk een brevet. Pieter Beauprez, Gregg Vanroelen
en Ward Geryl slaagden voor brandweerman. Richard Vandenabeele, Luc Verbouw, Wim Depuydt en Christine Vankemmelbeke zijn al 25 jaar lid en werden gehuldigd. Verder kregen
Marc Ceulemans en Ghislain Weiss een medaille als beloning voor hun goede en trouwe dienst.

Diamanten jubileum

Robert Debruyne en Marie-Louise Desaever traden op 23 november 1953 in het huwelijk. Robert werkte bij diverse bedrijven in de bouwsector en hij behaalde als duivenmelker heel
wat trofeeën waaronder die van kampioen van West-Vlaanderen. Het koppel hield het café Cecilia, op de hoek van de Willem De Roolaan en de Duinkerkestraat, uit. De jubilarissen
zijn lid van de bezigheidsclub van Ziekenzorg. Het diamanten paar heeft drie kinderen, vier kleinkinderen en zes achterkleinkinderen.
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OCMW

Woonzorgcentrum De Zathe open
Op zaterdag 23 november ll. werd het woonzorgcentrum ‘De Zathe’ ofﬁcieel geopend
in aanwezigheid van minister Hilde Crevits . Het gebouw is een ontwerp van Osar
Architects en werd gerealiseerd door Antwerpse Bouwwerken. Enkele jaren geleden,
op maandag 29 november 2010, startte de bouw van dit hypermodern complex. Het
nieuwe woonzorgcentrum van OCMW Nieuwpoort voldoet aan alle voorwaarden voor de
huisvesting van de zorgbehoevende bewoners.
Het woonzorgcentrum in de Onze-Lieve-Vrouwestraat bestaat uit drie afdelingen
waar telkens 32 bewoners verblijven. Alle afdelingen zijn gesloten met een cijfercode
waardoor dementerende mensen op iedere afdeling opgenomen kunnen worden. Elke
afdeling bestaat uit twee clusters die beschikken over een ruime leefruimte, een
gemeenschappelijke keuken en een gezellige zithoek. De bejaarden kunnen in de
leefruimte televisie kijken, deelnemen aan activiteiten en naar hartenlust keuvelen
met elkaar. Elke cluster beschikt over een ruime gemeenschappelijke badkamer. Op
iedere afdeling werden stille ruimten gecreëerd. De bewoners hebben bovendien een
mooi zicht op de omgeving en kunnen er genieten van de rust.
Op de eerste en tweede verdieping van het woonzorgcentrum is er een kine-animatieruimte en een ruim overdekt terras, toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De omsloten
binnentuin zorgt ervoor dat verwarde bewoners ook de kans krijgen om een wandeling
te maken.
Er zijn verschillende rookruimtes ter beschikking op de eerste verdieping. Verder mag
er ook gerookt worden in de binnentuin en op de terrassen.
Het WZC De Zathe beschikt over 93 bedden en 3 kamers voor kortverblijf. In de kamers
zijn standaard een stoel, een tafel, een zetel en kasten met voldoende opbergruimte
aanwezig. Bovendien beschikt elke kamer over een kluis waar de bewoners hun persoonlijke en waardevolle spullen in kunnen bewaren. Elke kamer is voorzien van een
ﬂatscreen met analoge televisie. Bewoners die digitale televisie willen, kunnen hun
gewenste provider kiezen. Telefoontoestellen kunnen eveneens aangesloten worden
op de kamer en het gebruik van een mobiele telefoon is mogelijk. Het woonzorgcentrum stelt op de kamers ook een kleine koelkast ter beschikking.
De kamers zijn uitgerust met een eigen badkamer met een douche, een lavabo en een
toilet uitgerust met steunpunten. Ter hoogte van de douchecel en het toilet is er een
noodoproepsysteem geïnstalleerd.
Om een huiselijke en warme sfeer te creëren ligt er in alle kamers een parketvloer. De
badkamers zijn voorzien van een anti-slipvloer.
Het woonzorgcentrum beschikt over een ruime cafetaria waar dranken en versnaperingen te verkrijgen zijn aan democratische prijzen. De cafetaria is elke namiddag
open van 14u tot 17u voor zowel de bewoners, bezoekers en toevallige passanten.
Daarnaast kunnen de bejaarden van Nieuwpoort ’s middags een warme maaltijd in de
cafetaria nuttigen.

Bewoners die dit wensen kunnen terecht in het kapsalon en bij de pedicure waarmee
het woonzorgcentrum samenwerkt.
De opendeurdag op zondag 24 november ll. lokte zo’n 1.300 bezoekers die een kijkje
kwamen nemen in het nieuwe rusthuis. De verhuizing van de negentig residenten op
30 november ll. verliep vlot. Zo’n 150 helpers en vrijwilligers zorgden er voor dat de
rusthuisbewoners zonder noemenswaardige problemen hun intrek konden nemen in
het gloednieuwe woonzorgcentrum De Zathe.
Voorzitter Frans Lefevre, de leden van de OCMW-raad, secretaris Maria Van der Auwera, directeur Hendrik Blomme en ﬁnancieel beheerder Philip Pieters waren present
op de ofﬁciële opening van het WZC De Zathe.
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VACATURES
Jobstudenten en Seizoenarbeiders

Proﬁel voor assistenten kustproject ‘Zon, zee … zorgeloos.
Een toegankelijk strand voor iedereen’ 2014.

Introductie
• Het initiatief “zon, zee … zorgeloos” is een realisatie van de gemeente in samenwerking met Intro en de provincie West-Vlaanderen.
• Het doel is een toegankelijke strandzone creëren voor iedereen en in het bijzonder
voor mensen met een handicap.
• De pijlers van het project zijn: parking in de nabijheid van een toegankelijke
strandzone, bereikbaarheid met het openbaar vervoer, aangepaste toiletten en douches, assistentie ter plaatse, aanpassingen om het strand toegankelijk te maken
(verhardingen) en het mogelijke gebruik van strandrolstoelen.
• Assistenten werken in opdracht van de betrokken gemeente en vallen onder het gezag van deze gemeente, die ook instaat voor de praktische opvolging. De opleiding
en inhoudelijke coaching gebeuren door Intro.
Omschrijving van de taak
• Je bent het aanspreekpunt voor mensen met een handicap op het strand van de
Belgische kust.
• Je neemt een actieve houding aan ten aanzien van mensen met een handicap:
op een open en niet-opdringerige manier stelt de assistent zich voor en biedt de
dienstverlening aan.
• Je werkt mee aan de lokale bekendmaking van het initiatief.
• Je verleent adl-assistentie in de directe omgeving van de speciaal ingerichte
accommodatie. Deze assistentie is geen medische assistentie, maar kan wel
lichamelijk zijn (ondersteuning bij het wassen, toiletbezoek, …).
• Je ondersteunt alle leeftijden: van kinderen met een handicap tot bejaarden.
• Bij de ondersteuning hou je rekening met de keuzes van de vraagsteller.
• Je speelt een actieve rol in het toezicht en onderhoud van de accommodatie.
• Je registreert je tussenkomsten en geeft informatie aan de betrokken diensten en
Intro.
• Je kan overweg met feedback en bent voldoende ﬂexibel om je taakinvulling bij te
sturen.
Uw proﬁel
• Thema’s als toegankelijkheid en handicap spreken je aan.
• Je hebt ervaring in het omgaan met mensen met een handicap.
• Je bent spontaan, sociaal in de omgang en voldoende assertief om mensen aan te
spreken.
• Je kan overweg met de fysieke arbeid die gepaard gaat met ADL-assistentie.
• Je bent een creatieve probleemoplosser die zelfstandig kan werken en beslissingen
nemen.
• Onregelmatige werkuren en weekendwerk zijn geen probleem.
• Je kan vlot samenwerken met andere medewerkers.
• Je hebt een uitgesproken verantwoordelijkheidszin.
• Je communiceert duidelijk en correct naar de doelgroep toe, maar ook naar de
betrokken diensten en Intro.
Interesse?
Contacteer de personeelsdienst, Willem De Roolaan 90, 8620 Nieuwpoort, 058/224465,
personeelsdienst@nieuwpoort.be
Voor meer informatie kan je tevens terecht bij Intro: intro@inclusie.be en
051/24.88.06.

Jobstudenten zomervakantie en kleine vakanties
Het stadsbestuur van Nieuwpoort is op zoek naar jobstudenten voor de zomervakantie
en voor de kleine vakanties. De kandidaturen voor de zomervakantie moeten uiterlijk
tegen 28 februari 2014 ingediend worden. De kandidaturen voor de kleine vakanties worden ten minste 6 weken voor de aanvang van de desbetreffende vakantie
ingediend.
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Bij elke kandidatuurstelling dient u een attest “student@work” bij te voegen
met vermelding van het correcte saldo (meer info: www.mysocialsecurity.be).
Voor de zomervakantie wordt er een oproep gedaan naar jobstudenten voor de
volgende diensten:
• Administratie aankoopdienst: administratieve ondersteuning aankoopdienst
- min. 18 jaar en geslaagd zijn 1e jaar hoger studies - periode 16/07/2014 t/m
15/08/2014
• Administratie personeelsdienst: administratieve ondersteuning personeelsdienst - min. 18 jaar - geslaagd zijn in het 1e jaar hogere studies - periode vanaf
01/07/2014 t/m 31/08/2014
• Administratie technische dienst: administratieve ondersteuning technische
dienst - min. 18 jaar -geslaagd zijn in het 1e jaar hogere studies - periode vanaf
16/07/2014 t/m 15/08/2014
• Animator speelpleinwerking: opvang kinderen speelplein - min. 16 jaar en
in het bezit zijn attest van een attest animator of geslaagd zijn in het 1e jaar
kleuter- of lager onderwijs (attest bijvoegen) of student 6e of 7e jaar kinderverzorging - periode vanaf 01/07/2014 t/m 31/08/2014 + SWAP-monitoren gevraagd
(min. 18 jaar en 3 jaar ervaring als animator)
• Animator sportstrand/sportdienst: begeleiding sport en spel op het strand
en van de sportdienst - min. 18 jaar en geslaagd zijn in het 1e jaar lichamelijke
opvoeding of sportschool volgen - periode vanaf 01/07/2014 t/m 31/08/2014
• Arbeider groendienst: algemeen groenonderhoud, onkruid wieden, bloemen
verzorgen - min. 16 jaar en bij voorkeur tuinbouwschool volgen - periode vanaf
01/07/2014 t/m 31/08/2014
• Assistent project zon, zee, zorgeloos: begeleiden, verzorgen, informeren van
personen met een beperking (unit op het strand) - min. 17 jaar en ervaring hebben met het omgaan met mensen met een beperking - periode vanaf 01/07/2014
t/m 31/08/2014
zie ook “proﬁel voor assistent project zon, zee, zorgeloos”
• Kassa zwembad: kassa zwembad en administratieve ondersteuning (PC kennis
vereist) - min. 18 jaar - periode vanaf 01/07/2014 t/m 31/08/2014
• Medewerker dienst cultuur: toezicht tentoonstellingen - administratieve
ondersteuning dienst cultuur, ondersteuning culturele activiteiten (min. 16 jaar) periode van 01/07/2014 t/m 31/08/2014
• Medewerker dienst feestelijkheden: schilderen, opzetten van materiaal voor
evenementen - min. 18 jaar en in het bezit zijn van een rijbewijs B is een pluspunt
- periode vanaf 01/07/2014 t/m 31/08/2014
• Medewerker dienst toerisme: baliewerk, administratie ondersteuning en
ondersteuning toeristische activiteiten - min. 18 jaar en talenkennis - periode
vanaf 01/07/2014 t/m 30/09/2014
• Medewerker kinderboerderij: dieren verzorgen, onderhoud kinderboerderij en
ondersteuning diverse activiteiten kinderboerderij - min. 16 jaar - periode vanaf
01/07/2014 t/m 31/08/2014
• Medewerker dienst veiligheid en preventie: acties preventie, administratieve
ondersteuning, ﬁetsen merken, parkingwacht, toezicht zeedijk, uitdelen folders
- min. 18 jaar en in het bezit zijn van een rijbewijs B is een pluspunt + model II
bijvoegen (verplicht!) - periode vanaf 01/07/2014 t/m 31/08/2014
• Medewerker EHBO post Rode Kruis: min. 18 jaar en geslaagd zijn in het 1e
jaar verpleegkunde of dokter in de geneeskunde (bewijs bijvoegen) of bewijs
leveren van het volgen module EHBO ofwel brevet “helper” afgeleverd door het
rode kruis - periode vanaf 28/06/2014 t/m 31/08/2014
• Medewerker sportkampen: begeleiden van de sportkampen - min. 16 jaar,
kunnen omgaan met kinderen en sportief aangelegd zijn - periode van 07/07/2014
t/m 11/07/2014, 14/07/2014 t/m 18/07/2014, 21/07/2014 t/m 25/07/2014,
04/08/2014 t/m 08/08/2014 en 11/08/2014 t/m 15/08/2014
• Medewerker strandbibliotheek: uitlenen van boeken op het strand - min. 18
jaar - periode vanaf 01/07/2014 t/m 07/09/2014
• Onderhoud jeugdcentrum: onderhoud en afwas jeugdcentrum – min. 16 jaar –
periode 01/07/2014 t/m 31/08/2014
• Onderhoud zwembad: poetsen + onderhoud zwembad - min. 16 jaar - periode
01/07/2014 t/m 31/08/2014

• Redder strandreddingsdienst: min. 17 jaar en in het bezit zijn van een geldig
brevet eventueel aangevuld met een bijscholingsattest (attesten bijvoegen) periode vanaf 28/06/2014 t/m 31/08/2014.
• Zwembadredder: min. 17 jaar en in het bezit zijn hoger reddersbrevet van
BLOSO of ander gelijkwaardig getuigschrift goedgekeurd door BLOSO en recyclagebrevet indien noodzakelijk (attesten bijvoegen) - periode vanaf 28/06/2014 t/m
31/08/2014
• Archief: administratieve ondersteuning van de stadsarchivaris - min. 16 jaar periode vanaf 01/07/2014 t/m 31/08/2014

Voor de kleine vakanties wordt er een oproep gedaan naar jobstudenten
voor de volgende diensten:
• Animator speelpleinwerking: opvang kinderen speelplein - min. 16 jaar en
in het bezit zijn attest van een attest animator of geslaagd zijn in het 1e jaar
kleuter- of lager onderwijs (attest bijvoegen) of student 6e of 7e jaar kinderverzorging – krokus-, paas-, herfst- en kerstvakantie
• Arbeider groendienst: algemeen groenonderhoud, onkruid wieden, bloemen
verzorgen - min. 16 jaar en bij voorkeur tuinbouwschool volgen - paasvakantie
• Kassa zwembad: kassa zwembad en administratieve ondersteuning (PC kennis
vereist) - min. 18 jaar - krokus-, paas-, herfst- en kerstvakantie
• Medewerker dienst cultuur: toezicht tentoonstellingen, administratieve
ondersteuning dienst cultuur, ondersteuning culturele activiteiten - min. 16 jaar
– paas- en herfstvakantie
• Medewerker dienst toerisme: baliewerk, administratie ondersteuning en
ondersteuning toeristische activiteiten - min. 18 jaar en talenkennis – paas- en
kerstvakantie
• Medewerker kinderboerderij: dieren verzorgen, onderhoud kinderboerderij en
ondersteuning diverse activiteiten kinderboerderij - min. 16 jaar – paasvakantie
• Medewerker sportkampen: begeleiden van de sportkampen - min. 16 jaar,
kunnen omgaan met kinderen en sportief aangelegd zijn – krokus-, paas- en
herfstvakantie
• Onderhoud jeugdcentrum: onderhoud en afwas jeugdcentrum – min. 16 jaar –
krokus-, paas-, herfst- en kerstvakantie
• Onderhoud zwembad: poetsen + onderhoud zwembad - min. 16 jaar - krokus-,
paas-, herfst- en kerstvakantie
• Zwembadredder: min. 17 jaar en in het bezit zijn hoger reddersbrevet van
BLOSO of ander gelijkwaardig getuigschrift goedgekeurd door BLOSO en recyclagebrevet indien noodzakelijk (attesten bijvoegen) - krokus-, paas-, herfst- en
kerstvakantie
• Archief: administratieve ondersteuning van de stadsarchivaris - min. 16 jaar krokus-, paas-, herfst- en kerstvakantie

Seizoenarbeiders
Het stadsbestuur is op zoek naar seizoenarbeiders voor het seizoen 2014 en dit vanaf
1 april 2014. Seizoenarbeiders worden aangesteld met een contract van maximaal 3
maanden en dienen in aanmerking te komen voor het gesco-statuut.
Hoe solliciteren?
De aanvraagformulieren vind je terug op de website van Stad Nieuwpoort (onder
“Bestuur” – “Werken bij stad Nieuwpoort”), bij de personeelsdienst (Willem de Roolaan 90, 8620 Nieuwpoort – 058/22.44.65) of op het secretariaat Marktplein 7, 8620
Nieuwpoort.
Gelieve schriftelijk te solliciteren binnen de gestelde termijn en uw kandidatuur
te richten naar het College van Burgemeester en Schepenen, Marktplein 7, 8620
Nieuwpoort.

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

Technisch assistent (D1-D3) verwarming en sanitair – voltijds –
contractueel onbepaalde duur in gescodienstverband.
Technisch assistent (D1-D3) Elektricien – voltijds contractueel onbepaalde duur in gescodienstverband.

Functie-inhoud:
Onder leiding van de rechtstreeks verantwoordelijke instaan voor alle werkzaamheden die
noodzakelijk zijn voor de instandhouding van het gemeentelijk patrimonium en voor de
materiële ondersteuning van de gemeentelijke organisatie en activiteiten. Voor de toelating tot de betrekking van technisch assistent (D1-D3) gelden volgende voorwaarden:
1. In het bezit zijn van een geldig rijbewijs B;
2. Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
3. De burgerlijke en politieke rechten genieten;
4. Medisch geschikt zijn;
5. Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik
der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
6. Slagen voor een selectieprocedure;

Stedenbouwkundig ambtenaar (A1a-A3a) – voltijds - statutair.

Functie-inhoud
Onder de leiding van de industrieel ingenieur het stedenbouwkundig beleid en het
beleid op het vlak van ruimtelijke ordening uitvoeren.
Voor de toelating tot de betrekking van stedenbouwkundig ambtenaar (A1a-A3a)
gelden volgende voorwaarden:
1. een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
2. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
3. Belg zijn;
4. medisch geschikt zijn;
5. voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik
der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
6. houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A en van een diploma van
een opleiding ruimtelijke ordening (zoals bepaald in het ministerieel besluit van 13
juli 2000).
7. slagen voor een selectieprocedure.
Kandidatuurstelling
De kandidaturen kunt u tot en met uiterlijk 1 februari 2014 per aangetekende zending
(poststempel geldt als bewijs) of tegen ontvangstbewijs bezorgen aan het Stadsbestuur Nieuwpoort, t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 7,
8620 Nieuwpoort.
De kandidaturen voor de functie van stedenbouwkundig ambtenaar worden vergezeld
van een motivatiebrief, een kopie van de gevraagde diploma’s, een uittreksel uit het
strafregister (model I), een bewijs dat voldaan wordt aan de taalwetgeving (indien van
toepassing) en een curriculum vitae.
Kandidaturen voor de functies van technisch assistent worden vergezeld van een
motivatiebrief, uittreksel uit het strafregister (model I), een bewijs dat wordt voldaan
aan de taalwetgeving (indien van toepassing), een kopie van het rijbewijs B en een
curriculum vitae.
Info
De volledige functiebeschrijvingen vindt u terug op de website van de stad Nieuwpoort www.nieuwpoort.be. Voor meer informatie over de uit te oefenen functie en de
aanwervingsvoorwaarden kunt u terecht bij de personeelsdienst Willem De Roolaan
90, 8620 Nieuwpoort, 058/22.44.65, personeelsdienst@nieuwpoort.be.
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VOORSTELLINGEN – OPTREDENS - CONCERTEN
Zo 05/01/2014 – Zo 23/02/2014
(telkens op zondag)
Van 11 u. tot 13 u.

Aperitiefconcert
Aperitiefconcert met dansgelegenheid in de tea-room van vakantiecentrum Floréal, Albert-I-laan 74 – T 058 22 46 00 - http://www.ﬂorealgroup.be

Wo 01/01 – Do 02/01
Vr 03/01 – Za 04/01
telkens om 15 u.

Eindejaarsfeest aan zee
Koen De Smet ‘Live’ op het Hendrikaplein, Nieuwpoort-Bad. Organisatie: Handelaarsbond Verenigd Nieuwpoort-bad i.s.m. de stad Nieuwpoort www.vnbnieuwpoortbad.be

Do 01/01

IJs in de stad
Kevin Kenzo
Op de eerste dag van 2014 brengen we met z’n allen hulde aan één van de sympathiekste Schlagerzangers ooit. Een imitator André Hazes brengt
zijn grootste hits. Discobar van 18u tot 19u30 en van 20u15 tot 21u15. Info: Stadsbestuur Nieuwpoort, Marktplein - http://www.nieuwpoort.be

Do 02/01
Van 17 u. tot 17.40 u.

Eindejaarsfeest aan zee
Optreden ‘Michael Lanzo’ op het Hendrikaplein, Nieuwpoort-Bad. Organisatie: Handelaarsbond Verenigd Nieuwpoort-bad i.s.m. de stad
Nieuwpoort - www.vnbnieuwpoortbad.be

Do 02/01
Om 21 u.

Travestieshow “Cabaret Follies”
Travestieshow in de tea-room van vakantiecentrum Floréal, Albert-I-laan 74 – T 058 22 46 00 - http://www.ﬂorealgroup.be

Vrij 03/01 om 14 u.

Kinderﬁlmnamiddag ‘Wreck-it Ralph’
Ralph is de slechterik in het spel waarin hij woont. Hij is het alleen zat om steeds de schurk te zijn en gaat op zoek naar een nieuw spel. Tickets:
€ 3 of € 1,50 met de jeugdvoordeelpas. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Info: dienst cultuur cultuur@nieuwpoort.be - www.cultuurnieuwpoort.be

Vrij 03/01
om 17 u.

Eindejaarsfeest aan zee
Optreden Bart Kaëll op het Hendrikaplein, Nieuwpoort-Bad. Organisatie: Handelaarsbond Verenigd Nieuwpoort-bad i.s.m. de stad Nieuwpoort –
www.vnbnieuwpoortbad.be

Za 04/01 om 17 u.

Eindejaarsfeest aan zee - Kerstboomverbranding en vuurwerk,
17 u. bedeling van sprot en warme dranken. 17.30 u. kerstboomverbranding. 18.15 u. Sergio. 19 u. vuurwerk. Organisatie: Handelaarsbond
Verenigd Nieuwpoort-bad – www.nieuwpoort.be

Za 11/01 om 14 u.

Bacchus, zeker weten
Toneelkring Willen is Kunnen brengt met ‘Bacchus, zeker weten’ een blijspel van Willy Gilis over een levenslustige bomma die haar familieleden
heel wat hoofdbrekens bezorgt. Locatie: Dorpshuis D’Oude Schole, Ramskapellestraat 84. Info: M 0473 48 09 61 – adina.counye@skynet.be
Enkel voor Nieuwpoortse senioren. Vooraf inschrijven verplicht bij Toerisme Nieuwpoort. Vervoer met bus kan aangevraagd worden bij inschrijving.

Za 11/01 om 20 u.

Jef Neve - Sons of the New World
Sons of the New World’ is een nieuwe bundel composities die ik opdraag aan de Nieuwe Wereld van vandaag. Alles is in verandering: de
Arabische Revolutie, veranderingen van het klimaat, de wereldwijde economische crisis. We maken turbulente tijden mee. We staan voor een
grote uitdaging om de wereld van morgen in goede banen te leiden. Met Jef Neve, Sean Fasciani, Teun Verbruggen, Myrrdin Decauter, Michael
Campagne, Jo Hermans, Pieter Kindt, Bart Indevuyst. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Tickets: € 14 VVK en € 16,50 ADD. € 2
korting -26 en 60+. 50% korting met jeugdvoordeelpas. Info: dienst cultuur - cultuur@nieuwpoort.be - www.cultuurnieuwpoort.be

Vr 17/01 om 20 u.

Soﬁe, Sandrine, Stef Caers en Mo Harcum - A tribute to Marvin Gaye
Marvin Gaye mogen we echt wel één van de belangrijkste Amerikaanse soulzangers noemen. Hij werd in 1939 geboren in Washington DC, maar
zoals iedereen wel weet verbleef hij een periode in België, namelijk in Oostende. In 2014 zal het 30 jaar geleden zijn dat Marvin Gaye stierf.
Met Sandrine, Soﬁe, Stef Caers, Mo Harcum, Eddie C, Marty Townsed, Bas Bulteel, Maarten Standaert, Matthias Standaert. Tickets: €14 VVK
en €16,50 ADD. € 2 korting voor -26 en 60+. 50% korting met jeugdvoordeelpas. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Info: dienst
cultuur - cultuur@nieuwpoort.be - www.cultuurnieuwpoort.be

Za 01/02 om 20 u.

Raymond van het Groenewoud - Bijna volwassen
Raymond is geworden wat hij was: altijd al wijzer en altijd jong! Als jonge zestiger kan hij rijp aangrijpend zingen over dit bestaan, maar liefst
van al leeft de zanger zich uit, gaat hij er ﬂink tegenaan. Raymond Van Het Groenewoud, Leander van het Groenewoud, Cesar Janssens, Mich
Verbelen, Pieter van Bogaert. Tickets: € 16 VVK en € 18,50 ADD. € 2 korting voor -26 en 60+. 50% korting met de jeugdvoordeelpas. Locatie:
Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Info: dienst cultuur - cultuur@nieuwpoort.be - www.cultuurnieuwpoort.be

Vr 07/02 om 20 u.

VZW Twijfel - Costa Blanca
Het luxe-appartement met gemeenschappelijk zwembad mogen ze gratis van haar ouders gebruiken. De najaarszon krijgen ze er voor niks bij.
Met Jo Van Damme, Clara Cleymans, Bert Verbeke, Bob De Moor. Tickets: € 10 VVK en € 12,50 ADD. € 2 korting voor -26 en 60+. 50% korting
met jeugdvoordeelpas. Locatie: City, Valkestraat 18. Info: dienst cultuur - cultuur@nieuwpoort.be - www.cultuurnieuwpoort.be.

Za 22/02 om 20 u.

Tristero - Reset
Het Brusselse gezelschap Tristero heeft een patent op sterke concepten. Ook in hun nieuwste productie ‘Reset’ is dat de grote troef. Met Kristien
De Proost, Youri Dirkx, Peter Vandenbrempt, Marie Szersnovicz, Koen Raes , Lies Van Assche, Hanne Vandersteen, Harry Cole, Jitske Vandenbussche, Elmar Neudam, Peter Fol, en Peter Van Uhm. Tickets: € 10.00 VVK en € 12,50 ADD. € 2 korting voor -26 en 60+. 50% korting met
jeugdvoordeelpas. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Info: dienst cultuur - cultuur@nieuwpoort.be - www.cultuurnieuwpoort.be.

VARIA
01/01 – 05/01

IJs in de Stad – IJsschaatspiste
€ 6 per schaatsbeurt. Schaatsen inbegrepen.
€ 60 tienbeurtenkaart (10 + 1).
€ 3 scholen (na reservatie).
€ 3 groepen vanaf 15 personen. Bij voorkeur na reservatie.
€ 2 huur schaatshulpje.
€ 4 per schaatsbeurt voor mensen met eigen schaatsen.
Info en organisatie: Satellite Ice & Stadsbestuur Nieuwpoort - http://www.nieuwpoort.be

Wo 22/01
Om 14.30 u.

Lezing ‘De geschiedenis van Congo’
Kanselier Bismarck zag Congo als een neutrale bufferstaat in Afrika, tussen de Franse en Engelse invloedssfeer. Tegen de zin van de Fransen en
de Belgen wordt Afrika be-trokken in WO I. Meer zelfs, ook onder de Geallieerden, vooral tussen de Britten en de Belgen, komt het tot hoogoplopende ruzie over Congo en Rwanda. Dat conﬂict smeult nog na. Dit wordt het verhaal van Jeannick Vangansbeke. Tickets: € 4 voor niet-leden en
€ 3 voor Davidsfondsleden. Cultuurabonnement Nieuwpoort is geldig. Info: Davidsfonds, Cultuurhuis, Hoogstraat 2 - michielbrysbaert@skynet.be

Wo 26/02
Om 14.30 u.

Lezing ‘De ontwikkeling van Nieuwpoort-Bad’
Hubert Arnoys bracht zijn jeugd én zijn beroepsloopbaan door in Nieuwpoort-Bad. Hij toont en vertelt hoe ‘Nieuport-Bains’ of ‘Nieuwpoort-Baden’
een badplaats in wording werd van voor WO I tot op heden. € 3 voor Davidsfondsleden. Cultuurabonnement Nieuwpoort is geldig. Info: Davidsfonds, Cultuurhuis, Hoogstraat 2 - michielbrysbaert@skynet.be

Za 08/02
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 05/01
Zo 02/02
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 de 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.

SPORT
Za 18/01 om 19u.

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

Zo 02/02 om 15 u.

Voetbalwedstrijd
KSV Nieuwpoort - KEG Gistel. Locatie: KSV Nieuwpoort,Dudenhofenlaan 2D,Nieuwpoort,8620. Info: www.ksvnieuwpoort.com

Zo 09/02
vanaf 08 u.

5de Duin - Strand - Poldertoertocht Mountainbike,
Afstanden 24 km - 36 km - 48 km. Er is ook een parcours van 30 km voor handbikers. Parcours met (ov) doortocht Kamp Lombardsijde.
Jeugd tot 15 jaar gratis. Prachtig parcours - afspuitplaats (niet bij strenge vorst) - douches beschikbaar. Sportdienst Nieuwpoort i.s.m.
Koninklijke Vrolijke Wielrijders Nieuwpoort. Voor iedere leeftijd. Inschrijving: Sport- en recreatiepark “ De Lenspolder”, Dudenhofenlaan
2 b te Nieuwpoort. Start: van 8.00 u tot 13.30 u voor ALLE afstanden
Bevoorrading: 1 voor de 24 km en 32 km en 2 bevoorradingen voor de 46 km en 56 km. Info: Sportdienst Nieuwpoort i.s.m. Kon. Vrolijke
Wielrijders Nieuwpoort, Dudenhofenlaan 2b, T 058 23 75 40, sport@nieuwpoort.be

Za 15/02 om 19u.

Voetbalwedstrijd
KSV Nieuwpoort - KRC De Panne. Locatie: KSV Nieuwpoort, Dudenhofenlaan 2D. Info: www.ksvnieuwpoort.com

WEDSTRIJD NIEUWJAARSKAARTEN
De winnende foto is van Freddy Bosquart uit Nieuwpoort.
Hij stuurde een prachtige winterse foto in van het sluizencomplex met op de achtergrond het Koning Albert I-monument.

VARIA
Speelkracht 10 vzw
Deze speel-o-theek is ontstaan vanuit de Gezinsraad en is een samenwerking tussen
stadsbestuur en OCMW enerzijds, en een team van vrijwilligers anderzijds. Deze zorgen
voor de daadwerkelijke uitwerking van de speel-o-theek.
Pedagogisch verantwoord speelgoed is immers een dure zaak. Een klein ukje ontwikkelt razendsnel en speelgoed dat werd aangekocht om het kind uit te dagen, heeft na
een paar weken alweer afgedaan. Voor oudere kinderen zijn de gezelschapsspelen niet
altijd budgetvriendelijk... Jaarlijks wordt het assortiment kindvriendelijk en duurzaam
speelgoed verruimd zodat er voor elk wat wils is. Men vindt er puzzels, taal- en denkspelen, bouw- en constructiemateriaal, gezelschapsspelen, loopﬁetsen, creativiteitsen expressiemateriaal...
De speel-o-theek is geopend: elke eerste woensdag van de maand van 15 u. tot 17 u.,
elke eerste vrijdag van de maand van 17 u. tot 19 u. en elke eerste zaterdag van de
maand van 9 u. tot 11 u.
Contact:
Speel-o-theek, ontmoetingsruimte d’Arke
Canadalaan 8, 8620 Nieuwpoort-stad, T 0471 68 42 84
www.speelkracht10.be

Verluchten is op korte tijd veel frisse lucht binnen brengen door bijvoorbeeld een
raam of buitendeur meerdere keren per dag 10 tot 15 minuten helemaal open te zetten.
Verluchten doe je wanneer de binnenlucht sterk vervuild is.
Verluchten = energieverspilling?
Soms hoor je weleens dat verluchten pure energieverspilling is omdat je warme, dure
lucht naar buiten laat ontsnappen. Dit is niet helemaal correct: verluchten brengt vochtige lucht naar buiten en drogere lucht naar binnen. Deze warmt veel gemakkelijker
op, is beter warm te houden en voelt comfortabeler aan. Hierdoor zal je de verwarming
minder hoog moeten zetten dan voor het warm houden van vochtige lucht!
Een proper ventilatiesysteem = propere lucht
Heb je een ventilatiesysteem in je woning, zorg er dan voor dat je dit goed (laat) onderhouden. Twijfel je hierover? Raadpleeg dan de handleiding of je installateur. Slecht
onderhouden ventilatiesystemen kunnen de luchtkwaliteit in je woning slechter maken
in plaats van beter.
Heb je ventilatieroosters in je woning, zorg er dan voor dat je deze regelmatig eens
schoonmaakt. Maak het rooster open en verwijder stofnetten, blaadjes, beestjes,…
Deze zorgen er voor dat de frisse lucht ofwel niet meer in je woning binnenkomt, ofwel
alweer een pak minder fris is.
Tips voor gezonde lucht in je woning:
• Rook niet binnen. In een woning waar mensen roken, is dit meestal de grootste en
ongezondste vervuiler.
• Ventileer 24 uur per dag.
• Onderhoud en gebruik de ventilatieopeningen in je huis. Sluit ze niet af.
• Verlucht extra tijdens en na douchen, koken, poetsen, klussen,…
• Verlucht je woning extra wanneer je nieuwe bouwmaterialen of meubels hebt
geplaatst.
• Zet de verwarming lager of af tijdens het verluchten om geen energie te verspillen.
Meer info over ventileren en verluchten: www.mmk.be/ventileren-en-verluchten.
Omdat gezonde binnenlucht belangrijk is voor de gezondheid, wil Logo Brugge-Oostende vzw je hierover informeren.
Dieter Vanparys
Medisch milieukundige bij Logo Brugge-Oostende vzw

Gezonde buitenlucht? Ja graag, maar vergeet ook de lucht
binnen niet!
Tijdens de herfst en winter zijn we sneller geneigd om ramen en
deuren goed dicht te houden om de warmte gezellig binnen te houden. Als je weet dat je eigenlijk het grootste deel van je tijd binnen
doorbrengt, dan weet je echter direct dat het heel belangrijk is
voor je gezondheid om ook te zorgen voor gezonde, frisse lucht binnen.
Luchtvervuiling in je huis??
Gemiddeld bevindt een Vlaming zich zo’n 85% van de tijd binnen. Kleine kinderen
brengen in de winter zelfs tot meer dan 95% van hun tijd binnen door, waarvan het
grootste deel in de eigen woning! De verse, gezonde binnenlucht geraakt dan ook snel
opgebruikt. Niet alleen door te ademen, maar ook door te koken, poetsen, douchen,
roken, klussen,… komen er stoffen in de lucht die jou of je familie kunnen ziek of zieker
maken, zoals vocht, schimmels, huisstofmijt, stof, CO,…
De oplossing: ventileren en verluchten!
Ventileren brengt voortdurend verse lucht binnen. Dit doe je door een raam op een kier
te zetten of ventilatieroosters open te laten staan. Ventileren doe je best 24 uur per dag!
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VRIJE TIJD

>Bibliotheek

Wie? Wat? Waar?
Deze foto brengt ons 60 jaar terug in
de tijd. In 1951 of 1952 werd er een
braderie gehouden in de Langestraat.
Wie was die gekroonde Miss Braderie en hoe heten haar hofdames? Herken je iemand? Laat het ons weten op
chantal.bekaert@nieuwpoort.be of spring
eens binnen in de bibliotheek.

Aanwinstenlijst
Lees je graag een actueel of splinternieuw boek?
Elke maand maken we lijsten van de nieuwe boeken (romans en non-ﬁctie). Deze lijsten liggen ter
beschikking in de bibliotheek en zijn ook te vinden
op www.nieuwpoort.be. Ga naar bibliotheek, klik
op ‘aanbod’ en daarna op ‘aanwinsten’. Ook van de
nieuwe ﬁlms worden er geregeld lijsten gemaakt.
Andere lijsten bv over een bepaald thema zijn te
bekomen op aanvraag.

Verwendag in de bibliotheek
Mieke Dobbels en Vicky Lommatzsch brachten stukjes uit hun boek ‘Brave kinders’. Toon Hillewaere verkocht voorwerpen
op een veiling waar alles gratis was. Het voltallige bibliotheekteam was aanwezig en enkele leden van de bibliotheekraad
kwam meehelpen.
Enkele sfeerbeelden:

Nieuwpoortse gewrochten
In 2014 wordt het startschot gegeven voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. De bibliotheek
bezit een uitgebreide collectie over dit thema. De
meeste boeken kunnen uitgeleend worden. We
bezitten echter ook zeldzamere exemplaren die enkel op afspraak ingekeken kunnen worden. Van 9
januari t.e.m. 12 februari toont de tentoonstelling
‘Nieuwpoortse Gewrochten’ een selectie boeken
over WOI uit de regiocollectie: Nieuport 1914-1918
van commandant Robert Thys (1922), De Vlaamsche ziel, sprokkelingen uit frontbrieven van de
IJzer uit 1918,
De
Groote
Oorlog,… De
tentoonstelling is gratis
te bezichtigen
tijdens
de
openingsuren.

Oproep: tentoonstelling over toerisme
De bibliotheek is op zoek naar vakantiekiekjes, van voor 1980.
We geven de voorkeur aan foto’s die in Nieuwpoort genomen
zijn. Daarnaast mag het ook van een andere badplaats aan de
Belgische kust zijn. Bezit je foto’s van het strandgebeuren,
vakantiekolonies, gocarts, zandkastelen bouwen, papieren
bloemen verkopen, strandspelen… en mogen wie die even
lenen om te scannen? Ook afﬁches, brochures, oude strandvoorwerpen zijn welkom.
Contact: Chantal Bekaert, medewerker bibliotheek,
Kokstraat 18A.
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> Cultuur
Denk groots, doe mee aan de WAK!
Van zaterdag 26 april t/m zondag 11 mei 2014 zetten we overal in Vlaanderen opnieuw
extra spots op amateurkunsten en we zien het GROOT!
Het thema van de WAK 2014 is ‘De Groote Kunst’: Wat betekent kunst in oorlogstijd? En
hoe reﬂecteert oorlog in de kunst? Maar eveneens ‘waarin is kunst groots’, ‘kunst met
een grote en een kleine K’, letterlijk grote kunst,…

Cinema City - OFFLINE met Wim Willaert
Nieuwpoortenaar Wim Willaert, o.a. gekend door zijn rol als Frank in ‘Eigen Kweek’,
komt op donderdag 6 februari om 20 u. in de City een woordje uitleg geven bij de vertoning van de ﬁlm ‘OFFLINE’. Amai, say it isn’t true é zeg!

Met het thema ‘De Groote kunst’ verwijzen we naar de Eerste Wereldoorlog, een conﬂict
dat op vele vlakken anders was dan alle voorgaande. De duur, het aantal slachtoffers,
de manier van oorlogsvoering en de globale impact waren ongezien. De oorlog had ook
een enorme invloed op de industrialisering, de sociale verhoudingen, de voeding, de
landbouw en de medische wetenschap. De Eerste Wereldoorlog wordt dus niet voor niks
de ‘Groote Oorlog’ genoemd. In 2014 is het 100 jaar geleden dat de Groote Oorlog begon.
Inspiratiegids
In de inspiratiegids werpen we een blik op de invloed van deze oorlog op de kunstenaars
van destijds en - bij uitbreiding - de invloed van oorlog en conﬂict in het algemeen op de
kunstenaars van vandaag. Kan oorlog
inspireren? Helpt kunst verwerken? Je
kan het WAK-inspiratieboekje downloaden op www.nieuwpoort.be.
Contact
De dienst cultuur zal je ondersteunen met de organisatie van je activiteit die tevens ook zal worden
opgenomen in de nationale communicatiecampagne van WAK. Interesse?
Contacteer de dienst cultuur: Valkestraat 18 - T 058 79 50 00 cultuur@nieuwpoort.be.

Nieuwjaarsconcert 2014
Elk jaar in januari verwent het stadsbestuur alle muziekliefhebbers met een feestelijk
nieuwjaarsconcert in Centrum Ysara. In 2014 zijn we al aan de 5de editie toe waarbij
muziek en spektakel nog steeds de vaste ingrediënten zijn. De Koninklijke Katholieke
Fanfare en de Nieuwpoort Concert Band brengen op vrijdag 3 januari om 20 u. en op
zaterdag 4 januari om 14.30 u. elk een programma dat perfect in de Nieuwjaarssfeer
past. Laat u meevoeren met de prachtige muzikale uitvoeringen en zet het nieuwe jaar
alvast sfeervol in. Tickets kosten € 2,00 en zijn te verkrijgen bij de dienst voor toerisme
of bij de muzikanten van KKFN of NCB.

Meer winters ﬁlmplezier
Donderdag 2 januari 2014 – City – The Impossible
Vrijdag 3 januari 2014 – City – Wreck-it Ralph + logo vlieg
Donderdag 16 januari 2014 – Centrum Ysara – Oz, the great and powerful
Donderdag 20 februari 2014 – Centrum Ysara – Amour

Het leven zoals het is… in een krantenkiosk
Theatergezelschap Tristero zet op zaterdag 22 februari om 20 u. een waarheidsgetrouwe
kopie van een krantenwinkel, zoals men die tegenwoordig aantreft in bijna alle stations,
winkelstraten en luchthavens, op de scène in Centrum Ysara. Dit stuk ontsproot aan een
wrange vraag: ‘Waarom leven we ons leventje en komen wij niet in opstand tegen de
politieke en ﬁnanciële grootmachten die de wereld verknoeien?’ Het stuk doet snakken
naar de maatschappelijke resetknop. Het publiek mag zich als voyeurs vergapen aan
een hilarisch herkenbare inkijk in een krantenwinkel. Onder de easy-going van het
winkeltje spelen schuilt echter een onverwacht verhaal dat op het eind alles in een
wrang daglicht stelt.
‘Reset’ is intelligent, gedoseerd, voortdurend droogkomisch en onderhoudend, zeer
goed geacteerd en dus aan iedereen aan te bevelen.
Tickets: VVK € 14,00 - ADD € 16,50, -26 jaar en 60-plus: - € 2,00
-50% met jeugdvoordeelpas
VVK: Infobalie Stadhuis - Infokantoor Hendrikaplein - City Valkestraat
www.cultuurnieuwpoort.be
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VRIJE TIJD
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!
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.
Tickets theater: VVK € 6,00 - ADD € 8,50, -26 jaar en 60-plus: - € 2,00

> Cultuur
De bende van Vlieg
Families zijn steeds op zoek naar tips voor leuke uitstapjes. Divers onderzoek wijst
uit dat ze hierbij vooral vertrouwen op tips van familie en vrienden. Daarom lanceert
CultuurNet de Bende van Vlieg. Bendeleden kunnen op de vernieuwde website www.
UiTmetVlieg.be hun mening kwijt over familieactiviteiten, zich laten inspireren door de
tips van andere families en hun ervaring delen via sociale media. Zo krijgen families
informatie uit eerste hand, en kiezen ze uitstapjes die écht de moeite waard zijn.
Bendeleden schrijven beoordelingen, volgen andere families, geven aan waar ze naartoe
gaan,… Zo verzamelen ze Vliegpunten, die ze kunnen inruilen voor leuke geschenken.

Nieuwpoortse kids met jeugdvoordeelpas betalen slechts € 2,00 in voorverkoop!
Om 9 u. wordt door de jeugddienst voor maar € 3,00 extra een ontbijt aangeboden. De
plaatsen zijn beperkt. Je ontvangt je ontbijtkaart samen met je theaterticket.
VVK: Infobalie Stadhuis - Infokantoor Hendrikaplein - City - Jeugddienst
www.cultuurnieuwpoort.be

HERDENKING ’14–’18
Een eerbetuiging aan de gesneuvelden van Nieuwpoort,
Ramskapelle en St.-Joris
De Herdenking van 100 jaar Groote Oorlog in 2014 moet in de eerste plaats een
herdenking zijn van de eigen gesneuvelden. Daarom voert de Projectgroep Nieuwpoort
2014-2018 een onderzoek naar alle in die oorlog gesneuvelde militairen en burgers van
onze stad.
Er is daarom op 11 november, Wapenstilstanddag, een boekje verspreid waarin de voorlopige resultaten van het onderzoek afgedrukt staan. Wij hopen op de medewerking
van de inwoners en van de nabestaanden van de gesneuvelden om ons de ontbrekende
gegevens en foto’s te bezorgen.
Wil alle informatie tegen 28 februari 2014 bezorgen bij de dienst communicatie: communicatieambtenaar@nieuwpoort.be of dienst communicatie, Marktplein 7, 8620
Nieuwpoort.
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Onze bedoeling is om tegen de Herdenking van het begin van de Eerste Wereldoorlog volgend jaar, op 4 augustus 2014,
een verbeterde en liefst volledige druk in
Nieuwpoort te kunnen verspreiden. Als
eerbetoon voor de inwoners van Nieuwpoort, Ramskapelle en St.-Joris die het
leven verloren in een oorlog die ze niet
gewild hebben.
Iedereen die meewerkt, krijgt op 4 augustus zijn persoonlijk
exemplaar van het
boekje gratis bezorgd.

> Jeugd
Halloween
Op 30 oktober organiseerde de jeugddienst in samenwerking met het stedelijk zwembad en de jeugdbrandweer een
griezeldag! De kids konden eerst gaan griezelzwemmen in het bloederige water en daarna hun engste danspassen
tonen op de kinderdisco. Wie nog niet genoeg gegriezeld had, kon nog deelnemen aan de angstaanjagende Halloweentocht! Zo’n 1085 durvers namen deel aan de tocht.

Speelpleinwerking
Tijdens de vakantie vliegen we er opnieuw in!
De gebrevetteerde animatoren zorgen voor een
uitgebreid spelprogramma: knutselen, kampen
bouwen, strandspelletjes, waterspelletjes, themaspelen en nog veel meer!
Alle kinderen tussen 3 en 12 jaar zijn welkom op
speelplein Barsjok van 9 u. tot 17 u. Er is opvang
van 7.30 u. tot 9 u. en van 16.30 u. tot 17.30 u.
Let op: er is geen speelpleinwerking op zaterdag,
zondag en wettelijke feestdagen.
Kostprijs
- Nieuwpoortenaren: € 6 per kind
- Niet-Nieuwpoortenaren: € 8 per kind
- halve dag zonder warme maaltijd Nieuwpoortenaren: € 3 per kind
- halve dag zonder warme maaltijd nietNieuwpoortenaren: € 4 per kind
Inbegrepen in de prijs: warme maaltijd, chocomelk, opvang, verzekering en activiteiten.
Opgelet: elke vakantie moeten de kinderen
opnieuw ingeschreven worden!
Inschrijven kan online via:
http://nieuwpoort.grabbis.be.
Info: jeugddienst, Dudenhofenlaan 2b
T 058 23 91 26 – jeugd@nieuwpoort.be
www.jeugddienstnieuwpoort.be.
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> Z we m b a d
Succesvolle zwembaddagen 2013

Openingsuren Kerstvakantie
Vanaf zaterdag 21 december 2013 t.e.m. zondag
5 januari 2014 gelden de vakantieopeningsuren:
Maandag 9 u. – 20 u.
Dinsdag 9 u. – 16.30 u.
(opgepast 24/12 en 31/12)
Woensdag GESLOTEN
Donderdag 9 u. – 20 u.
Vrijdag
9 u. – 21 u.
Zaterdag 9 u. – 18 u.
Zondag 9 u. – 13 u.

Op zaterdag 16 november ll. vond de prijsuitreiking plaats van de Nieuwpoortse zwemestafette: 1. Beach Boys met
3205m, 2. Ostend Water Polo Team met 3190m en 3. WPCN met 3070m. De prijs voor beste familieprestatie ging naar de
familie Tribou. De 5-jarige Tess Weise ging naar huis met de beker voor jongste deelnemer en 67-jarige Renaud Weisse
met de beker voor oudste deelnemer. Op de ‘Zwem je Zot’-actie zwommen maar liefst 300 deelnemers samen 8220
baantjes, goed voor zo’n 205,5km.

Individuele Whirlpool
NIEUW! Vanaf 2 januari 2014 zijn de individuele
whirlpools voorzien van geuren. De geuren wisselen volgens het seizoen. Prijs: € 2 per beurt.

Sportpassen:
activiteiten voorjaar 2014
Maandag
Nieuwe reeks aquacycling: vanaf maandag 13
januari t.e.m. 28 februari (7 weken) – info en
inschrijvingen aan de kassa van het stedelijk
zwembad.
Aquaﬁtness: 10 en 17 maart van 19 u. tot 19.45 u.
Aquajogging: 24 en 31 maart van 19 u. tot 19.45 u.

Rangschikking estafette 2013
1. Beach Boys
2. Ostend Waterpolo team
3. WPCN
4. VZN Jeugd 1
5. Zwembadteam
6. VZN Heren
7. Veurne Snackfoods
8. VZN Jeugd 2
9. Issera

3205m
3190m
3070m
2855m
2720m
2655m
2212,5m
2045m
2035m

Woensdag
Aquagym voor senioren: vanaf woensdag 8
januari t.e.m. woensdag 28 mei van 10 u. tot
10.50 u.
Donderdag
Start to Swim en begeleid zwemmen voor
volwassenen en senioren:
9, 16, 23 en 30 januari en 6 en 13 februari 2014
(6 lessen) telkens van 17 u. tot 17.45 u.
- Voorwaarde: min. 25m kunnen zwemmen.
- Vooraf inschrijven is verplicht.
Stijlverbetering crawl:
20 en 27 februari en 13, 20 en 27 maart en
3 april 2014 (6 lessen) telkens van 17 u. tot
17.45 u.
- Voorwaarde: min. 25m crawl kunnen zwemmen.
- Vooraf inschrijven is verplicht.
Vrijdag
Leren zwemmen voor volwassenen en senioren:
10, 17, 24 en 31 januari en 7, 14, 21 en 27
februari en 14, 21 en 28 maart en 4 april 2014
(12 lessen) telkens van 16 u. – 16.45 u.
- Voorwaarde: max. 10m kunnen zwemmen.
- Vooraf inschrijven is verplicht.
26

Cursus initiator zwemmen
Wanneer? Vanaf 8 februari t.e.m. 24 mei 2014.
Modules? 1 + 2 + 3
Kostprijs? € 180 p.p.
Info en inschrijvingen: www.bloso.be/vts

10. De Pagaaier
11. fam. Tribou
12. VZN Dames
13. fam. Weise
14. Maresoeliesjes
15. Bontinck Badminton
16. Westhoek zwemteam
17. Jeugdbrandweer
18. De Pluimpjes

1970m
1920m
1915m
1730m
1725m
1715m
1650m
1650m
1465m

VRIJE TIJD
Novemberworkshop “Speculaaskoeken maken”
De kinderboerderij de Lenspolder heeft een spoedcursus “speculaas maken “ gekregen
van ‘de opperpiet’ van de goede Sint. Er werd zelfs beloofd om de ingrediënten van de
lekkernij niet kenbaar te maken aan volwassenen, maar enkel aan de brave kinderen
die met hun klasje op bezoek kwamen. Iedereen mocht van de specerijen proeven die
je nodig hebt voor de bereiding van deze zoetigheid. Na al het harde werk en nadat de
oven eventjes op volle toeren had gedraaid, liet een overheerlijke geur weten dat de
koekjes klaar waren om opgesmuld te worden. Niemand die dit kon weerstaan, zelfs de
Sint niet… Want… geen Sinterklaas zonder speculaas!

> K i n d e r b o e rd e r i j
Vrijwilligers op de kinderboerderij
Vijf december was internationale vrijwilligersdag. Die dag die werd door de vrijwilligersorganisaties van de Verenigde Naties uitgeroepen om wereldwijd meer respect voor
het vrijwilligerswerk te tonen én om het vrijwilligerswerk te promoten.
Vrijwilligers zijn zonder twijfel de spilﬁguren in onze maatschappij.
De kinderboerderij draait op volle toeren , dus is er veel werk om dagelijks alle dieren
te verzorgen en om het domein mooi te onderhouden. Heel wat vrijwilligers helpen
onbezoldigd en met veel liefde mee om dit te verwezenlijken. Wat zouden we doen
zonder hun hulp?
Eventjes voorstellen:
Mieke komt bijna dagelijks de ezels met veel liefde trainen en verzorgen. Brigitte uit
Huize Rozenwingerd komt tweemaal per week de kippen- en konijnenhokken schoonmaken. Patrick eveneens uit Huize Rozenwingerd komt iedere dinsdag om de ezel- en
geitenstal uit te mesten samen met onze dierenverzorgster. De reisduiven worden verzorgd door onze duivenmelker Ronny die in de zomer met enkele duiven deelneemt
aan wedstrijden. Louis, een gepensioneerde visser, komt om de dag de volière met
siervogels schoonmaken en is de grapjas van dienst. Twee jaar geleden is de vlindertuin
aangeplant met een groep vrijwilligers die nog steeds, met veel passie, instaan voor
het onderhoud van deze tuin. Door hun enthousiaste inzet konden veel wandelaars en
ﬁetsers de hele zomer genieten van het wondermooie kleurenpalet in vlindertuin. De
vrijwilligers zijn Karina, als trekkracht van de vlindergroep, Ann, Lucienne, en af en toe
kunnen we voor het zwaardere werk beroep doen op Alain en Mark. Vrijwilligers Paulette en Miranda verwachten we terug als hun gezondheid het toelaat. Johan heeft een
hart voor bijtjes en verzorgt ze allemaal alsof het zijn eigen kinderen zijn. Jocha komt
sedert kort ook de ploeg vrijwilligers vervoegen omdat haar verlangen om met dieren te
werken zo groot is. We heten haar dan ook van harte welkom. Tevens willen we hierbij
een warme oproep doen tot vrijwilligers met groene vingers die in onze composthoek
en groentetuin willen helpen. Deze worden gebruikt als educatief luik voor scholen.
We willen een dikke proﬁciat geven aan al deze vrijwilligers. We kunnen iedereen maar
aanmoedigen om op één of andere manier ook ergens hun steentje bij te dragen door
als vrijwilliger te werken. Zij maken het verschil voor velen.
In de paasvakantie 2014 start de kinderboerderij met een educatieve zoektocht “route
1914-1918 – dieren in de oorlog” voor gezinnen en scholen. Een educatieve zoektocht
over WO I neemt u mee doorheen de tijd met boeiende anekdotes over dieren in de
oorlog, doe-opdrachten en weetjes op kinderboerderij “De Lenspolder” te Nieuwpoort.
Meer details hierover mag je verwachten in de volgende editie van NUS.

Bijencursus voor beginners: ‘Ooit eens aan imkeren gedacht ?’
Merk je ook het belang van de bijen in de natuur, wil je ook weten hoe een bijenvolk
in elkaar steekt, heb je je ooit al eens afgevraagd hoe bijen leven, hoe ze honing en
was maken? Wil je ook gefascineerd worden door het unieke leven van de honingbij ?
Wel dan kan de Koninklijke imkersbond “Sint-Ambrosius” uit Houtem je helpen. Deze
bond is al meer dan een eeuw jong en telt een dertigtal leden uit Houtem en omstreken. Ze richten namelijk een cursus in om de imkerij onder de knie te krijgen. Het
project start in maart 2014. Naast theorielessen zullen er ook praktijkmomenten zijn
waarop je middenin bijen zult staan… echt tof. Wie zin heeft om zich in de wondere
bijenwereld te verdiepen kan de kinderboerderij contacteren. Marie-Ange Loones tel.
058/23.69.86 kinderboerderij@nieuwpoort.be of Geert D’Haene, Voorzitter, Grintweg 15
A, 8600 Oostkerke tel. 051/55.57.51 e-mail dhaenegeert@telenet.be. of Johan Desmyttere, secretaris, Dorpsstraat 18 8630 Houtem, tel. 058/29.82.34 e-mail Johan.Desmyttere@telenet.be. Deelnemen aan de cursus kost € 30 en voor dat bedrag krijg je naast
het lesmateriaal ook maandelijks een tijdschrift over bijen.
De cursus gaat door op zondag 9, 23 maart, 6 en 27 april, 11 en 18 mei en 1 juni 2014,
telkens van 9 tot 12 u. op de kinderboerderij “De Lenspolder”, Elf Juliwijk 6A waar je in
de nieuwe bijenhal met de bijen aan de slag kunt gaan.
27

VRIJE TIJD
Nieuwe reeks Tai Chi
10-delige reeks Tai Chi van 16 januari tot en met
27 maart 2014.
De lessen vinden plaats op donderdag van 14 u.
tot 15.30 u. in de Stadshalle.
Deelnameprijs € 50 voor Nieuwpoortenaren en
€ 60 voor niet-Nieuwpoortenaren.
Hoe inschrijven? Door voor startdatum, contant
te betalen bij de sportdienst, Dudenhofenlaan
2b, 8620 Nieuwpoort - T 058 23 75 40. Er kan
enkel ingeschreven worden voor de volledige
reeks.

Sportpassen nog steeds te koop
Nog geen sportpas? Geen probleem. Iedereen kan
nog steeds een sportkaart kopen.
Een sportkaart kost slecht € 25 voor 20 beurten.
Met deze kaart kan je met meerdere leden van
je familie ook verschillende sportlessen volgen
zoals turnen voor kleuters, omnisport voor 1ste
t/m 6de leerjaar, aquagym voor alle leeftijden,
aquajogging, seniorengym, leren zwemmen, start
to swim, enz. Er is een folder verkrijgbaar op de
sportdienst en in het stedelijk zwembad. Er is telkens een sportverzekering inbegrepen.
Er zijn geen sportlessen in schoolvakanties en
op feestdagen.
Sportkaarten kan je kopen aan de kassa van het
stedelijk zwembad, Leopold II-park.

Vormingsmoment voor
clubbestuurders
De sportdienst organiseert een korte cursus over
“Medisch en ethisch verantwoord sporten”.
Wanneer: maandagavond 10 maart 2014 om 19 u.
Locatie: vergaderzaal zwembad Nieuwpoort
(boven).
Prijs: deze opleiding wordt gratis aangeboden
door het stadsbestuur.
Indien clubbestuurders interesse hebben om dit
vormingsmoment bij te wonen, kunnen ze zich
inschrijven via mail (sport@nieuwpoort.be) of telefonisch T 058 23 75 40 tijdens de kantooruren.
Opgave van volgende gegevens:
Naam en voornaam, club, federatie, adresgegevens, contactgegevens en e-mailadres.
Let wel:
• Maximum 2 personen per sportclub. Vanaf de
deerde persoon moet 10 euro betaald worden.
• personen die deze opleiding volgen kunnen
punten verdienen bij het subsidiereglement
voor actieve sportverenigingen.
• Na de vorming wordt een drankje aangeboden.
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> Sport en recreatie
Sportpark: voetbal
Zaterdag 11 januari
Zondag 12 januari om 9.30 u.
Zaterdag 18 januari
Zaterdag 25 januari
Zaterdag 1 februari
Zondag 2 februari om 9.30 u.
Zaterdag 15 februari
Zondag 16 februari om 9.30 u.
Zaterdag 22 februari
Zaterdag 1 maart

’t Schiptje – Vet. ODK
F.C. Ramskapelle – voegwerken Vandaele
Astra – Vet. ODK
’t Schiptje – Oud Veurne
Astra – ’t Schiptje
’t Schiptje – Vet. ADK
Trianon – Nieuwstad
F.C. Ramskapelle – Café Gerstenhof/dw. Cordier
Trianon – Astra
’t Schiptje – Sportacus
F.C. Ramskapelle – Kegel X-treme/Sluzenoare
’t Schiptje – Vet. Veurne
Astra – De Kroon
’t Schiptje – X-Beach
Astra – Brouwerijtje

Sportzaal: tafeltennis
Zaterdag 18 januari om 19 u.

Zaterdag 1 februari om 19 u.

Woensdag 12 februari om 20 u.
Zaterdag 15 februari om 19 u.
Woensdag 19 februari om 20 u.

Nieuwpoort A – Zonnebeke
Nieuwpoort B – Knokke-Heist A
Nieuwpoort C – Lauwe C
Nieuwpoort D – Oostkamp D
Nieuwpoort A – Easypay A
Nieuwpoort B – Brugge B
Nieuwpoort C – Easypay B
Nieuwpoort D – Eernegem E
Nieuwpoort Veteranen 1A
Nieuwpoort D – Brugge G
Nieuwpoort Veteranen 1A

Vijfde Duin-Strand-Poldertocht Mountainbike
Op zondag 9 februari 2014 gaat de Duin – Strand – Poldertoertocht Mountainbike voor de vijfde keer van start.
Het parcours werd gedeeltelijk vernieuwd en ook de afstanden werden ten opzichte van de vorige editie aangepast. Een kortere afstand van 24 km werd toegevoegd voor
de beginnende mountainbiker. Ook voor de handbikers is
er een parcours van 30 km.
Je kan dus kiezen tussen 24 km, 30 km (enkel voor
handbikers), 36 km of 48 km.
Ook dit jaar rijden we opnieuw door het militair kamp van
Lombardsijde.
Inschrijven, start & aankomst: sportpark, Dudenhofenlaan 2B.
Starten kan van 8.00 u. tot 13.30 u. Voor de handbikers
van 9.30 u. – 13.30 u.
Startgeld: € 4.
Er is 1 bevoorrading voor de 24 km, 30 km (handbikers) en
de 36 km en 2 bevoorradingen voor de tocht van 48 km.
Deelnemers kunnen hun ﬁets reinigen (afhankelijk van de
weersomstandigheden) en kunnen zich ook douchen.
Jongeren tot 15 jaar kunnen gratis deelnemen aan dit sportief evenement.
Info: sportdienst – Dudenhofenlaan 2B – T 058 23 75 40 of Koninklijke Vrolijke Wielrijders Nieuwpoort – M 0472 51 90 09.

> Sport en recreatie
Quiz van de sportdienst

Start to Run 2014

De sportdienst kon opnieuw pronken met maar liefst 62 ploegen die aan de quiz deelnamen. Onder leiding van quizmaster Roger Maes werd het een gezellige avond met allerlei onderwerpen zoals aardrijkskunde, geschiedenis, muziek, Nieuwpoort, actualiteit,
televisie, ﬁlm en uiteraard ook sport. Voor de rode draad moesten de deelnemers dit
jaar zoeken naar een ploeg. De ploeg die we zochten was voetbalploeg MANCHESTER
UNITED.

Jogcursus
Start: maandag 17 februari 2014
Duur: 10 weken (3 x een half uurtje per week)
Locatie: atletiekpiste van het sportpark ‘De Lenspolder’, Dudenhofenlaan 2B.
Kostprijs: € 25 (verzekering en begeleiding inbegrepen)
Wanneer: iedere maandag-, woensdag- en vrijdagavond om 19 u.

Dit jaar konden de ploegen ook een joker inzetten wat op het gekozen onderwerp dubbele punten opleverde.

De eerste les start om 18.30 u.
Inschrijving: Robrecht Beyens, Oude Veurnevaart 7, 8620 Nieuwpoort – M 0479 39 95 82
of sportdienst – T 058 23 75 40.

De verrassing bestond uit 3 onderdelen (per vraag) waar men kon kiezen uit een
makkelijke vraag (1 punt), een iets moeilijker vraag (2 punten) en een moeilijke vraag
(3 punten).
Het publiek kon deelnemen door de moeilijke vraag te beantwoorden. Winnaar dit jaar
was Ives Merlevede.

Op zondag 23 februari 2014 worden in de stadshalle tijdens de nieuwjaarsreceptie van
de sportraad de “Sportlaureaten 2013” gehuldigd.

Er namen maar liefst 8 damesploegen deel. De eerste damesploeg kreeg een prijs.
Er waren ook prijzen voor de eerste 10 ploegen.

Volgende trofeeën worden uitgereikt: Trofee voor Sportprestatie, Sportjongerentrofee en
Trofee voor Sportverdienste.

De plaatsen 11, 22, 33, 44, 55 kregen elk een ontbijtpakket van Lighthouse.
Verder werden er twee zeiltrips met de Endlich verloot.

Huldiging sportlaureaten

Senior Games Blankenberge

Een overzicht van de eerste 20 ploegen met de uitslag (totaal: 140 punten)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Team Nordex
KVWN Surplacers
d’ Oede Mussels
VKNE Astra 1
Nidavo
N-VA Nieuwpoort
Fill Jill
Gezinsbond Ramskapelle
Pinkie and the brains
Nieuwp. ontmoet Nieuwptenaren
De Post Nieuwpoort
CM-kern
Moeder Romain
KVWN Spurters
KVWN “Oude Jonge”
De Duvels
Nieuwpoort Concertband
Jeanne Panne Bikers
Endlich 2
Spaarkas Astra

108,0
107,5
102,5
101,0
101,0
101,0
97,5
97,0
96,0
96,0
95,0
90,5
90,5
88,0
87,0
86,5
86,5
86,0
86,0
85,0

Krokusvakantie 2014
Reis rond de wereld
Maandag 3 maart – vrijdag 7 maart 2014
8.30 u. tot 11.30 u. : 1ste – 2de -3de leerjaar
13.30 u. tot 16.30 u. : 4de – 5de -6de leerjaar
Kostrijs: € 30 Nieuwpoortenaar en € 35 niet-Nieuwpoortenaar (verzekering inbegrepen).
Locatie: stedelijke sportzaal, Leopold II-park.
Info en inschrijvingen: sportdienst – Dudenhofenlaan 2B – T 058 23 75 40

Begin oktober 2013 organiseerde BLOSO een seniorensportdag in Blankenberge.
Het sportaanbod van de ‘Senior Games’ bestond uit 5 competitiesporten en meer dan 40
recreatiesporten waaraan iedereen kon deelnemen. Deze initiaties werden op verschillende locaties in Blankenberge gegeven waaronder het Bloso-centrum en de Floréal.
Nieuwpoort nam voor de derde keer deel aan de Seniorgames en het stadsbestuur
legde opnieuw een bus in. Veertien senioren namen deel aan dit evenement.
Zowel ’s morgens als in de namiddag konden de senioren deelnemen aan verschillende
sporttakken waaronder minigolf, schietlapschieten, speedball, zumba, kleiduifschieten, wandelen en drums alive.
In totaal namen liefst 3000 sportievelingen deel uit alle hoeken van Vlaanderen.
Als afsluiter was er een optreden van Bart Kaëll.
Volgend jaar zijn de deelnemers zeker weer van de partij en we hopen dat er nog meer
Nieuwpoortse sportievelingen zullen meegaan.

Week van de sportclub
Naar aanleiding van de week van de sportclub van 7 tot 15 september 2013 viel tennisclub KTC Issera in de prijzen. Per provincie werden 6 aankoopbonnen sportmateriaal
met een waarde van € 250 verloot.
Ann De Bruycker, Inspecteur van Bloso-promotiedienst West-Vlaanderen, kwam de prijs
overhandigen tijdens de Quiz van de sportdienst aan Geertrui Tack en Gilbert Bels, beiden bestuursleden van de Nieuwpoortse tennisclub.
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VARIA
EHBO-cursus
Op 8 januari 2014 start een nieuwe cursus EHBO. De cursus gaat iedere woensdag door van
19 u. tot 22 u. en dit 10 weken lang.
Je leert er hoe je moet reanimeren, maar ook hoe je dient te reageren bij een levensbedreigende verwonding en wat je moet doen met brandwonden.
De cursus wordt georganiseerd door het Rode Kruis Vlaanderen afdeling Nieuwpoort.
Locatie: bovenverdieping stedelijke vismijn.
Info en inschrijvingen: Vicky Vantomme – M 0475 50 10 10 – vicky.vantomme@telenet.be.

Oproep vrijwilligers
Vrijwilligers gevraagd voor de recepties en de balie van de dienst toerisme op zaterdag en
zondag.
Algemene kennis over Nieuwpoort vereist.
Verdiensten: Het betreft een dagvergoeding van € 30 – € 0,36 (verzekering)= € 29,64.

Vacatures IVVO
IVVO is een intergemeentelijk samenwerkingsverband en coördineert het afvalbeleid van 12
gemeenten.
Voor meer info over IVVO: www.ivvo.be

Vacature logistiek medewerker (Veurne)
Uw functie:
- algemene leiding overslagstation, containerparken en dienst kga in team met stationoversten Veurne en Ieper
- organisatorische, administratieve en technische bedrijfsvoering
Uw proﬁel:
- houder van diploma HSO (A2), technische kennis en inzicht is een pluspunt
- verantwoordelijkheidsgevoel, oplossingsgericht en planmatig, coachen van medewerkers

Zitdag pensioenen
De maandelijkse zitdag van de pensioendienst gaat vanaf nu door op de eerste vrijdag van de
maand van 9 u. tot 11.30 u. in plaats van 9 u. tot 12 u.

Mobiliteitsplan Vlaanderen
Geef uw mening over het Mobiliteitsplan Vlaanderen
Iedereen moet zich vlot en veilig kunnen verplaatsen – om te werken, te leren, te winkelen,
van cultuur te proeven, enzovoort. Voor onze economie is het van levensbelang dat grondstoffen en goederen vlot op hun bestemming geraken. De Vlaamse overheid legt daarom nu de
krijtlijnen vast voor het mobiliteitsbeleid op middellange (2030) en lange termijn (2050) in het
Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen.
Mobiliteit is een zaak van iedereen.
Daarom krijgt u de kans om tijdens het openbaar onderzoek uw bedenkingen, bezwaren en
verbetersuggesties te formuleren bij het ontwerpplan. Gaat u akkoord met de keuzes die de
Vlaamse overheid maakt om ﬁles, verkeersonveiligheid en milieuhinder aan te pakken? Of ziet
u de toekomst van onze mobiliteit helemaal anders?
Geef uw mening op www.mobiliteitsplanvlaanderen.be.
U kunt schriftelijk reageren (via de website of per brief) van 08/11/2013 tot en met
12/01/2014.
U kunt uw brief gratis versturen naar:
Antwoordcode
Mobiliteitsplan
DA 853-233-2
1040 Etterbeek

Vacature chauffeur CE/parkopzichter
(Veurne-Vleteren)
Uw functie:
- controle op de aanvoer van afvalstoffen op de diftar containerparken
- instaan voor de goede werking en onderhoud van het park
- periodiek inzetbaar als chauffeur voor afvoer afvalstoffen diverse exploitaties
Uw proﬁel:
- houder van rijbewijs CE
- klantvriendelijk, zelfstandig, ordelijk, milieubewust, goed voorkomen
Wij bieden jou:
- een contract van onbepaalde duur met vast maandloon
- maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering
- voltijdse job in dagstelsel (zaterdagwerk mogelijk)
Solliciteren via brief/mail/website tot uiterlijk 15 december 2013:
IVVO, Bargiestraat 6, 8900 Ieper - job@ivvo.be – www.ivvo.be\vacatures
Indien u meer info wenst over deze functies, kan u contact opnemen mevrouw Ann Desagher
op T 057 23 08 80.

Meer informatie: www.mobiliteitsplanvlaanderen.be.

Heerlijk ontbijt
De gemeentelijke basisschool De Pagaaier uit Sint-Joris organiseert op zondag 9 februari 2014 opnieuw hun succesvolle ontbijtactie.
De kinderen, leerkrachten en ouderraad zetten zich dit jaar in als sponsor voor een school in Burkina Faso in Venègre.
Met de opbrengst van de ontbijtactie wil de school meehelpen om een nieuw klaslokaal te bouwen voor de leerlingen in Burkina Faso.
Een heerlijk ontbijt voor volwassenen kost € 7 en voor kinderen € 5.
De ontbijtpakketten worden geleverd tussen 7 u. en 9.30 u. of kunnen worden opgehaald tussen 8 u. en 9 u. in de school.
Vooraf inschrijven is verplicht en kan tot 31 januari 2014.
Info en inschrijvingen: gemeentelijke basisschool De Pagaaier, Sint-Joris – T 058 23 93 85.
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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.
>
>
>

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

Schoonheidszorgen:
- Medisch pedicure met
specialisatie schimmel en kalknagels
- Alle kunstnagels
- Wimperextensions one by one
- Verkoop make up - verzorgingsprodukten: ARTDECO
- Handtassen fantasiejuwelen
- Kadobonnen enz….
Spoorwegstraat 1 • 8620 NIEUWPOORT
0474 375 183 • www.morethannails.be • info@morethannails.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

KANTOOR LUC DE WART
WENST U EEN SPRANKELEND 2014

Centea / Landbouwkrediet én Fidelio
zorgen voor TOPVOORWAARDEN op uw
woonkrediet!

Word FIDELIO-klant in ons kantoor !

Onze openingsuren:
Wij breiden onze openingsuren uit vanaf 1 september:
maandag
8u30
tottot
16u30
maandag
8u30tot
tot12u
12u/ 14u
/ 14u
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 …
métzit
gezond
verstand
in onze
natuur !

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

