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UW STAD

Uw advertentie
hier ?
Nieuwpoort, Uw Stad
7.000 exemplaren
4 of 8 edities per jaar
adverteren
enkel voor Nieuwpoortse
ondernemingen
Info: dienst communicatie
Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort
T 057 22 24 26 - F 058 22 44 28
communicatieambtenaar@nieuwpoort.be

VOORWOORD
Beste lezers,
Onlangs ging de wereldwijde herdenking van 100
jaar Groote Oorlog officieel van start. Nieuwpoort
was het startpunt van het Lichtfront en het nieuwe
interactieve bezoekerscentrum ‘Westfront Nieuwpoort’ opende zijn deuren.
Inwoners en tweede verblijvers van Nieuwpoort kunnen er nog tot 31 december
2014 gratis terecht. Je kunt er ook de tijdelijke tentoonstelling ‘Nieuwpoort
1914, hier begon het Westelijk Front’ bezoeken.
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Ondertussen nadert de winter met rasse schreden. Na de succesvolle editie van ‘IJs in de Stad’ vorig jaar, kiest het stadsbestuur er opnieuw voor
om een schaatspiste op het Marktplein te installeren. De chalets rondom
de piste zorgen voor een gezellige sfeer in de binnenstad, waar zowel jong
als oud van kan genieten. Elke avond om 19.30 u. wordt er gezorgd voor een
muzikale omlijsting, met liveoptredens van onder meer verschillende coverbands, dj’s, 1 2 3 piano en Sam Gooris. Op tweede kerstdag staat traditioneel
de kersteditie van Vlaanderen Zingt op het programma. Bij de overgang van
oud naar nieuw zetten we 2015 feestelijk in met het eindejaarsvuurwerk op
het Marktplein. ‘IJs in de Stad’ gaat dit jaar van start op 19 december en
loopt tot en met 3 januari. De ijspiste wordt geopend op 16 december. Om het
nieuwe jaar goed van start te laten gaan, biedt het stadsbestuur op 2 januari
om 19.30 u. aan elke bezoeker een drankje en een hapje aan.
Naast de te beleven winterpret in Nieuwpoort-Stad, vinden er vanaf 26
december ook eindejaarsfeesten plaats in Nieuwpoort-Bad. Bezoekers
kunnen er terecht in het gezellige ‘Kerstdorp’ op het Hendrikaplein.
Op 13 december wordt een kerstconcert met Jo Vally georganiseerd in de
Onze-Lieve-Vrouwekerk in Nieuwpoort-Stad. De volledige opbrengst gaat
naar de Nieuwpoortse Reuzengilde. Voor meer informatie over dit concert
kunt u terecht in de toeristische infokantoren van Nieuwpoort.

Burgemeester, ir. Roland Crabbe

COLOFON
Redactieraad Stadsbestuur Nieuwpoort
Dienst communicatie
Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort
T 058 22 44 26
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communicatieambtenaar@nieuwpoort.be

Lay-out en druk :
Cuvelier Graphics nv
Oostkaai 29, 8900 Ieper
T 057 20 07 49
cuveliergraphics@skynet.be
www.cuveliergraphics.be
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R. Crabbe burgemeester
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MILIEU
Ophaling huisvuil november en december 2014
Zone A: Nieuwpoort-Bad
- Ophaling huisvuil: buiten vakantieperiodes twee keer per week op
maandag en vrijdag. Tijdens de
vakanties dagelijks ook ‘s zondags
ophaling huisvuil).
- Ophaling PMD: 10 en 24 november
en 8 en 22 december 2014
- Ophaling papier en karton: 3 november
en 1 en 29 december 2014
- Ophaling GFT: 3 en 17 november
en 1, 15 en 29 december 2014
Zone B: Simli
- Ophaling huisvuil: tweewekelijks
op dinsdag.
- Ophaling PMD: 10 en 24 november
en 8 en 22 december 2014
- Ophaling papier en karton: 3 november
en 1 en 29 december 2014
- Ophaling GFT: 3 en 17 november en 1, 15
en 29 december 2014

Zone C: nieuwe wijken
- Ophaling huisvuil: tweewekelijks
op dinsdag.
- Ophaling PMD: 10 en 24 november
en 8 en 22 december 2014
- Ophaling papier en karton: 3 november
en 1 en 29 december 2014
- Ophaling GFT: 3 en 17 november
en 1, 15 en 29 december 2014
Zone D: stadskern
- Ophaling huisvuil: wekelijks op
donderdag. Opgelet: de huisvuilophaling in zone D is voorzien op
woensdag 31 december in de plaats
van op donderdag 1 januari 2015.
- Ophaling PMD: 10 en 24 november
en 8 en 22 december 2014
- Ophaling papier en karton: 4 november
en 2 en 30 december 2014
- Ophaling GFT: 10 en 24 november
en 8 en 22 december 2014

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

Ophaling van grofvuil
op afroep
Op woensdag 17 december 2014 is er een ophaling
van grofvuil voorzien in alle zones.
Opgelet: dit kan enkel na schriftelijke aanvraag en
na betaling in het stadsmagazijn:
J. Van Clichthovenstraat 42 – T 058 22 44 88.

GFT-ophaling groot succes
De ophaling van het Groente-, Fruit- en Tuinafval is een succes te noemen. De ophaling wordt
tweewekelijks voorzien. Het organisch afval wordt
afgevoerd naar Ieper waar het gecomposteerd
wordt. Daarbij wordt er biogas geproduceerd om
elektriciteit mee te maken. De inwoners kunnen
tegen een zeer voordelige prijs deze compost terug aankopen. Wens je mee te doen contacteer
dan de I.V.V.O. klantendienst
T 057 214160.

Zone E: buitenrand stad, Sint-Joris en
Ramskapelle
- Ophaling huisvuil: tweewekelijks
op vrijdag.
- Ophaling PMD: 10 en 24 november
en 8 en 22 december 2014
- Ophaling papier en karton: 4 november
en 2 en 30 december 2014
- Ophaling GFT: 10 en 24 november
en 8 en 22 december 2014
Opgelet. Vanaf 2015 behoren volgende
straten van zone E voortaan tot zone C:
Astridpark K., Canadalaan (tussen
Astridlaan en Spoorwegstraat), Dockaertstraat, Filliaertweg J., Kerkstraat
(tussen Astridlaan en Parklaan), Langestraat (tussen Astridlaan en Parklaan),
Leopold II-laan, Oude Veurnevaart Zuid
(tussen Astridlaan en P. Deswartelaan),
Parklaan, Pelikaanstraat, Rode
Kruislaan, Spoorwegstraat, Stationslaan, Witte Brigadelaan. In deze straten
wordt dus vanaf 2015 het huisvuil op
dinsdag opgehaald.

Feest met minder afval
Hieronder vind je enkele tips om milieuvriendelijk de feesten door te brengen:
- Bereken op voorhand hoeveel eten en
drinken je ongeveer nodig hebt, zodat
je niet met te veel overschot blijft zitten.
- Koop zoveel mogelijk producten die onverpakt worden aangeboden
(vb. fruit, groenten, vleeswaren, eieren,...). Als producten niet
onverpakt verkocht worden, kies dan voor een verpakking die 		
slechts uit één materiaal bestaat. Deze verpakking is immers beter
te sorteren en te recycleren.
- Kies voor grotere verpakkingen i.p.v. individueel verpakte producten.
- Gebruik geen wegwerptafellaken, maar kies voor een linnen laken:
het oogt niet alleen feestelijker, het is ook afvalarmer.
- Gebruik afwasbaar en herbruikbaar servies en kiesvoor linnen in
de plaats van papieren, wegwerpbare servietten.
Meer tips vind je op www.koopminderafval.be.

INFRASTRUCTUUR
Masterplan inkomzone
Nieuwpoort-Bad
Er zijn verschillende wegenis- en rioleringswerken gepland
in de inkomzone van Nieuwpoort-Bad (vanaf rotonde
Albert I-laan/Elisalaan). Om alle werken op elkaar af te
stemmen, bijvoorbeeld voor de aankoop van materiaal of
om een efficiënt mobiliteitsplan uit te werken, werd een
algemeen masterplan opgemaakt. Een overzicht van de
geplande werken:

- Vernieuwen van de Franslaan/Lombardsijdestraat en
Elisalaan tussen de Albert I-laan en Dienstweg Havengeul
- Vernieuwen van de Franslaan
- Vernieuwen van de Albert I-laan vak Elisalaan/Lombardsijdestraat
- Vernieuwen Hendrikaplein (= lange termijn)
Vanaf de rotonde Albert I-laan/Elisalaan wordt een
verblijfsgebied geïnstalleerd. In een verblijfsgebied komt
de verkeersleefbaarheid op de eerste plaats. De zwakke
weggebruiker (de voetganger, fietser…) krijgt de prioriteit.

- Aanleg ondergrondse parkings tussen Centrum Ysara/
Lombardsijdestraat en Centrum Ysara/Havengeul
- Aanleg plein tussen Ysara en Lombardsijdestraat
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Portugese porfier, grijze mozaïek, verblijfstrook en rijweg 6m
rijweg plein in Argentijnse porfier, rode mozaïek 4m/6m
wandelzones en plein in Argentijnse porfier, rode tegels
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20m

zone voor gesloten terrasuitbouw t.h.v. bebouwing 3m
zone voor open terrassen, tijdelijke attracties, marktkramen,...
pleinidentiteit via specifiek groen, zit/spelelement, water,...
verticaal element op stedelijke rotonde

VEILIGHEID & PREVENTIE
Verkeersveiligheid voor kinderen, prioriteit voor de politie Westkust!
Elk jaar organiseert de politie Westkust verkeerslessen voor
alle leerlingen uit de laatste graad van de lagere school. Ook
de scholen in Nieuwpoort namen hier gedurende de volledige
maand september met veel enthousiasme aan deel! De hoofddoelstelling van deze lessen is de leerlingen bewustmaken
van de gevaren in het verkeer. Onder begeleiding van de politie
fietsten de leerlingen eerst langs de schoolfietsroutes waar ze
uitleg kregen over de gevaarlijke punten op deze wegen.
Bovendien werden de verkeersregels opgefrist. Daarna begaven
alle leerlingen zich naar de militaire basis om hun kunnen te
testen op een behendigheidsparcours en maakten ze kennis
met de dode hoek.

Maar dat is nog niet alles wat betreft verkeersveiligheid! Misschien hebben u of uw kind de wijkinspecteurs, wijkagenten en
preventiemedewerkers al opgemerkt tijdens fietscontroles binnen de schoolmuren? Wel dat kan, de stad Nieuwpoort neemt
in samenwerking met de politie Westkust deel aan de provinciale campagne “Veilig fietsen begint met een veilige fiets”. Sinds
begin oktober (tot midden november) controleren zij met behulp
van fietscontrolekaarten of de fiets en voornamelijk de fietsverlichting in orde is. De kinderen krijgen dan de tijd om eventuele
gebreken te laten herstellen. Vanaf midden november (tot eind
februari) kunt u de politie op de openbare weg terugvinden. Die
voert dan voor en na school controles uit op de fietstrajecten.
Zorg dus dat uw fiets in orde is!

Nieuw project:
“Veilig wonen, een zaak van iedereen”!
De politie Westkust, de
gemeente De Panne, de
gemeente Koksijde en
de stad Nieuwpoort zijn
van plan om nog meer
in te zetten op diefstalpreventieadvies. In het
kader van het politioneel
actieplan woninginbraken, waarbij een
van de doelstellingen
het verminderen van
risicogedrag is,
ontwikkelden de
gemeenten samen de
brochure “Veilig wonen,
een zaak van iedereen”.

Bij de brochure hoort ook een mapje met daarin een
registratieformulier voor waardevolle voorwerpen, een
formulier voor de aanvraag van vakantietoezicht en een
formulier voor de aanvraag van diefstalpreventieadvies.
Iedereen die een bouwaanvraag indient bij de dienst
stedenbouw (nieuwbouw of renovatie) krijgt een brochure
met bijhorende map. De diefstalpreventieadviseurs van
de verschillende gemeenten/steden van de zone
Westkust zullen de brochures en map met relevante
info ook aanbieden als documentatie wanneer zij
beveiligingsadvies uitvoeren. Wie dit wenst, kan ook
een brochure bekomen door contact op te nemen met
de preventiediensten van de zone Westkust of door te
surfen naar www.politiewestkust.be en dan door te
klikken naar het luikje “preventie”,
“diefstalpreventieadvies”.

VEILIGHEID & PREVENTIE
Afschakelplan
bij elektriciteitstekort

Afschakelplan op straatniveau
Op onderstaande kaarten vindt u een overzicht van de straten die afgeschakeld zullen worden van het elektriciteitsnet als het plan in werking treedt.

Nieuwpoort werd opgenomen in het federale afschakelplan bij een energieschaarste. Dat betekent concreet
dat de stad het risico loopt om enkele uren afgesloten te
worden van het elektriciteitsnet bij een tekort aan elektriciteit. Deze afschakeling kan zich voordoen in periodes
met een hoog verbruik, zoals bijvoorbeeld tijdens de
koude wintermaanden.
Op de website van Eandis kunt u een lijst vinden van de
straten die in het afschakelplan werden opgenomen:
http://www.eandis.be/eandis/energieschaarste.htm.
Er kan echter niet met 100% zekerheid gesteld worden
welke huizen gevolgen zullen ondervinden bij een mogelijke afschakeling.
Het stadsbestuur is het noodplan aan het finaliseren
waarbij alle risico’s in kaart werden gebracht en waarbij
werd nagedacht over de veiligheid en de gezondheid van
de burgers.
Stad Nieuwpoort roept op om solidair te zijn en uw
elektriciteitsverbruik vanaf heden zoveel mogelijk te
beperken, zodat de kans kleiner wordt dat het afschakelplan in werking zal treden. Doof je verlichting overdag en
’s nachts, schakel elektrische apparaten volledig uit en
laat deze niet in de spaarstand staan. Wees creatief en
duurzaam.
Het stadsbestuur van Nieuwpoort heeft voor de inwoners
een informatiebrochure gepubliceerd. In de brochure
staan heel wat handige tips om voor, tijdens en na een
stroompanne in acht te nemen. De papieren versie is
beschikbaar in het stadhuis, de digitale versie is terug te
vinden op www.nieuwpoort.be.
Wanneer er een energieschaarste is, worden de inwoners van Nieuwpoort op dag -7, een week op voorhand,
verwittigd. Concreet betekent dit dat als de situatie
binnen die week niet verandert en er niet voldoende
bespaard wordt, er op dag 0 een afschakeling gebeurt
(bijvoorbeeld: risico aangekondigd op 23 januari, geen
verandering van situatie: afschakeling op 30 januari). U
wordt hiervan op de hoogte gehouden door de nationale
pers. Ook de website en de facebookpagina van Nieuwpoort worden hierover geüpdatet.
Als het afschakelplan in Nieuwpoort in werking treedt,
zal de elektriciteit hoogstens gedurende vier uur afgeschakeld worden, en dit tussen 17 u. en 21 u.

dienst veiligheid en preventie - T 058 22 49 92
nood@nieuwpoort.be.

Tijdens afschakeling
Tijdens de afschakeling worden enkele maatregelen getroffen
om de inwoners op te vangen:
Noodnummer: T 058 22 44 27 (enkel te bereiken tijdens afschakeling).
Drie informatiecentra, waar de inwoners terechtkunnen voor een kop
koffie. In die centra is ook een microgolfoven aanwezig, bijvoorbeeld
voor het opwarmen van babyvoeding; en een digitale ASTRID radio,
om permanent te kunnen communiceren met de hulpdiensten.
Locaties informatiecentra: • d’Oude Schole, Ramskapelle
				
• Stadshalle, Nieuwpoort-Stad
				
• Centrum Ysara, Nieuwpoort-Bad

SOCIAAL
Woonhuis Nieko
Sedert 1 september werken de gemeentebesturen
van Koksijde en Nieuwpoort samen om een antwoord
te bieden op de vele vragen die bij de inwoners leven
over ‘wonen’. Dit samenwerkingsverband heet
officieel ‘Intergemeentelijke Samenwerking (IGS)
Wonen Koksijde-Nieuwpoort’.
Het project krijgt steun van de Vlaamse overheid.
IGS Wonen is een initiatief van schepen van huisvesting
Frans Lefevre, daarin gesteund door zijn collega van
Koksijde, schepen Albert Serpieters.
Deze dienst kreeg de naam ‘Woonhuis Nieko’.
Men kan er terecht voor een antwoord op onder meer
volgende vragen:
- Verbouwingen gepland of reeds verbeteringswerken
uitgevoerd? Misschien hebt u recht op premies en 		
kunt u hulp gebruiken bij de aanvragen.
- Neemt uw energiefactuur een steeds grotere hap uit
uw budget? U kunt bij het woonhuis terecht voor een
vergelijking van de verschillende energieleveranciers,
een inschrijving groepsaankoop groene stroom
en aanvragen voor een gratis energiescan als u tot de
doelgroep behoort.
- Lenen voor het uitvoeren van energiebesparende 		
maatregelen? Dit kan via het Fonds voor de Reductie
van de Globale Energiekost (FRGE). Dit kan aan een 		
vaste rentevoet van 2% (of zelfs 0%). Het woonhuis 		
geeft info en helpt met de aanvraag.
- Vragen over de woonkwaliteit van de woning die u 		
huurt of verhuurt? Woonhuis Nieko helpt u om de
situatie aan te pakken.
- Een huis huren of verhuren? Wat zijn de rechten en
plichten voor huurder en verhuurder? Hier krijgt u 		
heel wat informatie.
- Op zoek naar een nieuwe woning. De mensen van 		
het woonhuis staan u bij in uw zoektocht op zowel de
private huurmarkt als de sociale woningmarkt.

Woonhuis Nieko, Sociaal Huis,
Astridlaan 103, 8620 Nieuwpoort.
Vanaf 1 november 2014 open op woensdag
van 9 u. tot 11.45 u.
Een afspraak regelen
of een huisbezoek
aanvragen?
T 058 53 34 90
wonen@koksijde.be

Opnieuw een groepsaankoop
groene energie!
Vanaf 1 december 2014 geeft de Provincie West-Vlaanderen u als
inwoner en als bedrijf met een beperkt verbruik (tot 50.000 kWh elektriciteit en tot 100.000 kWh gas) weer de kans om in te tekenen op een
groepsaankoop 100% groene stroom.
Inschrijven is vrijblijvend en eenvoudig.
U krijgt via de website begeleiding en duidelijke informatie.
Doe mee, bespaar op uw energiekosten en draag uw steentje bij tot
een beter milieu. Neem uw laatste eindafrekening (12 maanden) van
elektriciteit en/of aardgas bij de hand en schrijf u online in via www.
samengaanwegroener.be (doorklikken op provincie West-Vlaanderen).
Let op: ook wie bij een vorige editie heeft deelgenomen aan de groepsaankoop moet zich opnieuw inschrijven!
Geïnteresseerden die niet over een internetverbinding beschikken
kunnen voor de inschrijving terecht bij Woonhuis Nieko. Vergeet uw
laatste eindafrekening niet mee te brengen!

Lezing ‘Diabetes:
de ziekte van de
toekomst?!’
Vrijdag 14 november 2014
om 14 u. en om 19.30 u.
Diëtiste/diabetes educator Angélique Slembrouck en Sofie
Corteel van het Lokaal Multidisciplinair Netwerk (LMN) geven
tijdens deze gratis voordracht meer uitleg over de symptomen
van suikerziekte, de verschillende types diabetes, hoe deze ziekte
kan voorkomen worden en over het bestaande zorgtraject. Er
wordt voldoende tijd voorzien voor het stellen van vragen. Deze
lezing is bedoeld voor een ruim publiek: mensen met diabetes,
familieleden, artsen, jongeren, senioren, enz.
• Voorstelling om 14 u.:
Centrum Ysara, dienstweg Havengeul, Nieuwpoort-Bad
• Voorstelling om 19.30 u.:
City, Valkestraat 18, Nieuwpoort-Stad

Infopunt Welzijn - Sociaal huis, Astridlaan 103,
8620 Nieuwpoort - T 058 22 38 75 - sociaalhuis@nieuwpoort.be

SOCIAAL
Gas - Elektriciteit: durf vergelijken!
De FOD Economie organiseert voor het derde jaar op rij een
informatiecampagne ‘Durf vergelijken’. Deze keer wordt
opnieuw het thema energie in de kijker geplaatst. Voor gas en
elektriciteit is het immers nog steeds niet altijd eenvoudig om
de beste leverancier of de juiste formule te kiezen.
Voor wie is deze campagne bedoeld?
- U weet niet hoe u moet vergelijken.
- U weet niet hoe u naar een andere leverancier of
naar een andere tariefformule moet overstappen.
- U wenst informatie over de vergelijkingsmogelijkheden.
- U hebt geen toegang tot de vergelijkingstools (via internet).
Tussen 17 en 28 november 2014 houdt de FOD Economie
in verschillende steden en gemeenten spreekuren om u te
helpen de beschikbare vergelijkingstools op het internet te
gebruiken, zodat u de aanbiedingen van de verschillende
aardgas- en elektriciteitsleveranciers kunt vergelijken en zelf

een keuze kunt maken met kennis van zaken (prijs, vast of variabel
contract, dag-/nachttarief, groene
energie, enz.).
Voor Nieuwpoort is het spreekuur
vastgelegd op woensdag 19 november
2014, van 15 u. tot 20 u.
Het zal doorgaan in de raadzaal
van het Stadhuis, Marktplein 7.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk!
Dit kan via woonhuis Nieko:
wonen@koksijde.be - T 058 53 34 90.
Vergeet niet om uw laatste jaarlijkse factuur (eindafrekening) van
uw huidige aardgas- en/of elektriciteitsleverancier mee te brengen.

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

Administratief medewerker (C1-C3)
Aankoopdienst – halftijds –
contractueel onbepaalde duur
Functie-inhoud
Onder de leiding van de technisch deskundige
Aankoopdienst, instaan voor het uitvoeren van het door
het college van burgemeester en schepenen voorziene
aankoopbeleid.

Administratief medewerker (C1-C3)
Financiële dienst – voltijds –
contractueel onbepaalde duur
Administratief medewerker (C1-C3)
Financiële dienst – halftijds –
contractueel onbepaalde duur
Functie-inhoud
Onder de leiding van de financieel beheerder uitvoeren
van alle taken in het kader van de goede werking van
de financiële dienst.

Voor de toelating tot betrekkingen van administratief
medewerker (C1-C3) 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. Medisch geschikt zijn;
4. Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten
op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
5. Slagen voor een selectieprocedure;
6. In het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs;
Kandidatuurstelling:
De kandidaturen kunnen tot en met uiterlijk 13 november 2014 per
aangetekende zending (poststempel geldt als bewijs) of tegen
ontvangstbewijs bezorgd worden op volgend adres: Stadsbestuur
Nieuwpoort, t.a.v. het college van burgemeester en schepenen,
Marktplein 7 te 8620 Nieuwpoort.
Kandidaturen, met vermelding van de functiebenaming en tewerkstellingsbreuk, dienen vergezeld te worden van een motivatiebrief, een
uittreksel uit het strafregister (model I), een bewijs dat wordt
voldaan aan de taalwetgeving (indien van toepassing), een kopie van
het diploma secundair onderwijs en een curriculum vitae.
Info: De volledige functiebeschrijvingen op www.nieuwpoort.be.
Verdere informatie over de uit te oefenen functie en de aanwervingsvoorwaarden kan bekomen worden bij de personeelsdienst op volgend
adres: Personeelsdienst, Willem De Roolaan 90, 8620 Nieuwpoort,
058/22.44.65, personeelsdienst@nieuwpoort.be.

GEZOND
Woon gezond,
geef lucht aan je huis!

Vlaamse actieweek ‘Gezond binnen’
van 24 tot 30 november 2014.
In de koudere periodes van het jaar zijn we sneller geneigd om
ramen en deuren goed dicht te houden. Als je weet dat je eigenlijk het grootste deel van je tijd binnen doorbrengt, is het voor je
gezondheid echter heel belangrijk om te zorgen voor gezonde,
frisse lucht binnen.
Luchtvervuiling in je huis?
In Vlaanderen brengen we gemiddeld zo’n 85% van onze tijd
binnen door, waarvan het grootste deel thuis. Het is dan ook
logisch dat daar de verse, gezonde lucht snel is opgebruikt. Niet
alleen door te ademen, maar ook door te koken, poetsen, douchen, roken of klussen komen er stoffen in de lucht die ons ziek
kunnen maken. Vermijd daarom producten met gevarensymbolen en hou sigarettenrook uit je woning. Verlucht extra tijdens
en na het douchen, koken, poetsen of klussen.
Ventileren of verluchten?
Door te ventileren laat je voortdurend verse lucht binnen. Dit doe
je door de ventilatieroosters open te laten staan of bijvoorbeeld
een raam op een kier te zetten. Ventileren doe je best 24 uur per
dag. Door te verluchten zorg je ervoor dat er op korte tijd veel
frisse lucht binnenkomt. Dat kan door bijvoorbeeld een raam of
buitendeur minstens 2 keer per dag 15 minuten open te zetten.

Verluchten = energieverspilling?
Je hoort wel eens dat verluchten volledige energieverspilling
is, omdat je dure warme lucht naar buiten laat ontsnappen.
Dit is niet correct: verluchten brengt vochtige lucht naar buiten en drogere lucht naar binnen. Het opwarmen van verse,
droge lucht kost minder energie dan het opwarmen en warm
houden van vochtige binnenlucht.
Een proper ventilatiesysteem = propere lucht
Heb je een ventilatiesysteem in je woning, zorg er dan voor
dat dit goed onderhouden is. Raadpleeg bij twijfel de handleiding of je installateur. Slecht onderhouden ventilatiesystemen
kunnen de kwaliteit van de lucht in je woning slechter maken
in plaats van beter.
Zeven tips voor een gezonder binnenmilieu
- Ventileer 24 uur per dag.
- Verlucht minstens 2 keer per dag gedurende 15 minuten.
- Rook niet binnen.
- Gebruik en onderhoud de ventilatieopeningen in huis,
sluit ze niet af.
- Verlucht extra tijdens en na het douchen, koken, poetsen,
klussen,…
- Verlucht je woning extra wanneer je nieuwe materialen of
meubels hebt geplaatst.
- Zet de verwarming lager of schakel ze uit tijdens het
verluchten.
Bron: de Vlaamse Logo’s en VIGeZ vzw

Borstkanker.
Pak het aan voor het jou aanpakt.
Oktober was de internationale borstkankermaand. Het woord
‘borstkanker’ wekt bij veel vrouwen een gevoel van onbehagen en
onmacht op. Dat is te begrijpen, want borstkanker is bij vrouwen
de meest voorkomende kanker: elk jaar wordt in Vlaanderen bij
ongeveer 5000 vrouwen borstkanker ontdekt en elk jaar sterven
ongeveer 1300 vrouwen aan deze ziekte.
Sinds 2001 loopt er in Vlaanderen een bevolkingsonderzoek naar
borstkanker. Hiermee biedt de overheid aan vrouwen van 50 t.e.m.
69 jaar een tweejaarlijks gratis borstonderzoek aan. Men noemt
dit een ‘screeningsmammografie’: een borstfoto bij een erkende
radiologische dienst. Na het nemen van de foto en de beoordeling
door de radioloog, wordt deze voor een tweede keer bekeken door
een onafhankelijke radioloog van het screeningscentrum.
Gezien de oorzaak van borstkanker niet gekend is, kan borstkanker niet vermeden worden. Wat we wel weten, is dat hoe
vroeger de ziekte ontdekt wordt, hoe groter de kans op genezing
is. Internationale studies tonen aan dat wanneer borstkanker
systematisch opgespoord wordt, zoals in het bevolkingsonderzoek,
er veel minder vrouwen sterven ten gevolge van borstkanker. Wanneer 75% van de vrouwen van 50 t.e.m. 69 jaar in Vlaanderen zou
deelnemen aan het onderzoek, zou dit de borstkankersterfte met
30 à 40% doen dalen.

Momenteel neemt in de regio Brugge-Oostende 53,2% van de
vrouwen uit de doelgroep deel aan het bevolkingsonderzoek naar
borstkanker (bron: Centrum voor Kankeropsporing). Dit betekent
dat de meerderheid van de vrouwen overtuigd is van het belang
van screening, maar dit betekent eveneens dat nog steeds de
helft van de vrouwen die een uitnodiging ontvangt niet op de uitnodiging ingaat. Om het participatiecijfer te doen stijgen, spoort
Logo Brugge-Oostende vzw vrouwen uit de doelgroep aan deel te
nemen aan het onderzoek.
Vragen of twijfels om je te laten screenen?
Op de website www.bevolkingsonderzoek.be vind je alle informatie. Vragen kunnen ook steeds telefonisch gesteld worden via het
nummer 0800 60 160 (gratis).
Deelnemen aan het Vlaams bevolkingsonderzoek kan via de uitnodiging die elke vrouw van 50 t.e.m. 69 jaar tweejaarlijks via de post
ontvangt of via een voorschrift van je huisarts. Zit je zelf niet in de
doelgroep? Overtuig je buurvrouw, je zus, je vriendin, je moeder…
Vroegtijdige opsporing van borstkanker kan levens redden!
www.bevolkingsonderzoek.be

GEZOND
Laat griep deze
winter
in de kou staan

V.U.: Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel – versie 2014

Elke winter duikt de griep
weer op. Voor sommige
mensen is deze ziekte gevaarlijker dan voor andere.
Ouderen, zwangere vrouwen
en mensen met gezondheidsproblemen zoals diabetes of
een ziekte van longen, hart,
lever of nieren lopen een
hoger risico op complicaties.
Deze risicogroepen kunnen
zich het best laten vaccineren
tegen griep.

Gezonde namiddag
voor het personeel
In het kader van Nieuwpoort
Gezonde Gemeente organiseerde de werkgroep ‘Gezonde gemeente’ op dinsdag
23 september een gezonde
namiddag voor de personeelsleden van de stad
Nieuwpoort en het OCMW-Nieuwpoort.

LAAT GRIEP
DEZE WINTER
IN DE KOU
STAAN

De deelnemers konden kiezen tussen verschillende
sporten en workshops. Het aanbod bestond onder
andere uit dansen, wandelen, karabijnschieten,
voetbal, kajakken, workshop lachyoga en een gezonde
hap. De namiddag werd afgesloten met een receptie
vol gezonde hapjes.

Zwanger, 65+, diabetes of chronisch ziek?
Bescherm jezelf: laat je vaccineren.
GRIEPVACCINATIE.BE
Vlaanderen
is zorg

AGENTSCHAP
ZORG & GEZONDHEID
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Sinds midden oktober is het vaccin beschikbaar, en voor risicogroepen wordt het voor bijna de helft terugbetaald. Voor mensen
in woonzorgcentra is het griepvaccin gratis. Dit jaar is er ook extra
aandacht voor het perso neel in ziekenhuizen. Met een griepvaccinatie beschermen zij zichzelf en hun patiënten tegen griep.
Geen banale ziekte
Griep is geen banale aandoening. Bij de meeste personen met een
goede gezondheid is de griep na een week overwonnen, maar bij
ongeveer 10 % van de patiënten treden complicaties op, vooral van de
luchtwegen. Ongeveer 10 % daarvan moet gehospitaliseerd worden.
Fatale afloop is niet uit te sluiten, zeker niet bij ouderen.
De Hoge Gezondheidsraad raadt daarom aan om de chronisch zieken, 65-plussers en zwangere vrouwen (die op het ogenblik van het
griepseizoen in het tweede en derde trimester zijn) te vaccineren. Bij
hen is het risico op complicaties immers hoger. Ook mensen die in
nauw contact leven met mensen uit deze risicogroepen, doen er goed
aan zich te laten vaccineren.
Personen die beroepshalve voor risicogroepen zorgen, bijvoorbeeld
in een ziekenhuis, woonzorgcentrum of als thuisverpleegkundige,
kunnen door griepvaccinatie niet enkel zichzelf, maar ook de mensen
voor wie ze zorgen tegen de griep beschermen.
Een veilig vaccin
Jaarlijkse griepvaccinatie is de enige manier om griep te voorkomen. Het vaccin is opgebouwd volgens de virusstammen waarvan op
basis van wereldwijde gegevens wordt verwacht dat ze het komende
seizoen zullen circuleren.
Vaccinatie maakt de kans dat iemand ziek wordt veel kleiner. En wie
ondanks vaccinatie toch nog griep krijgt, is er doorgaans minder ziek
van en loopt minder kans op complicaties. Bovendien vermindert het
de kans dat een al aanwezige ziekte verergert (bijvoorbeeld ontregeling van uw diabetes). Het griepvaccin is ook veilig. Het bevat geen
levende virusdeeltjes en kan dus geen griep veroorzaken. Ook voor
zwangere vrouwen is het veilig, zij kunnen zich vanaf 14 weken zwangerschap laten vaccineren om zichzelf en hun kind te beschermen.
www.griepvaccinatie.be of via uw huisarts
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Iedereen kreeg bovendien een zakje met gezonde
tussendoortjes en sportieve gadgets.
De initiatiefnemers - Ilse Cranskens, Shana Poley,
Emely Vandeputte, Evelyn Vyvey en Mike Sarrazyn kregen de steun van
het stadsbestuur en
het OCMW voor het
organiseren van deze
activiteit.
Ze willen vooral het
goede voorbeeld geven
aan de inwoners van
Nieuwpoort om gezonder
te gaan leven.
De deelnemers waren
alvast zeer enthousiast!

OONIE
OONIE’S tip

Weekendritme
Veel gezinnen zoeken in de weekends naar een ander ritme
dan tijdens de schooldagen: de ochtenddrukte, op tijd thuis
zijn voor de kinderen, de dag afsluiten met een bedverhaal.
Schooldagen vragen structuur en afspraken. Het weekend
brengt voor veel ouders een verademing. Of toch niet?

De ochtend in het weekend
Heel jonge kinderen kunnen nog geen verschil maken tussen
week- en weekenddagen. Ze zijn even vroeg uit de veren als
in de week. Dacht je even uit te slapen, dan heb je veel kans
dat dit niet lukt. Wil je in het weekend toch wat langer in bed
blijven, spreek dan een beurtrol af met je partner.
Kleuters of iets oudere kinderen kunnen zichzelf ook wel even
bezighouden met een lievelingsboek of dvd. Maak duidelijke
afspraken waar (in bed, in de eigen kamer, in de living,…) en
wat je kinderen mogen doen.
Heb je pubers in huis, dan is de kans heel groot dat jij weer de
vroege vogel bent. Door de puberteit veranderen er stoffen in
de hersenen die een invloed hebben op het waak- en slaapritme. Pubers worden daardoor maar heel laat in de avond moe
en toch hebben ze veel slaap nodig: in het weekend bijslapen
is dus gezond.

Huishouden
In het weekend moet vaak allerlei huishoudelijk werk
gebeuren. Boodschappen doen, poetsen, klussen
in en rond het huis. Kleine kinderen helpen heel graag
mee met hun ouders. Het eten klaarmaken,
met veger en blik rondlopen, het kippenhok proper
maken … Het gaat misschien wat minder vlot
vooruit maar kinderen leren hierdoor heel wat bij.
Het is een ideaal moment om spontaan de
woordenschat van je kind uit te breiden, hem/haar
nieuwe vaardigheden aan te leren en ook samen
te genieten.
Oudere kinderen kunnen ook leren door taken op
te nemen in het huishouden. Denk maar aan
de eigen kamer opruimen, zelf de boterhammen
smeren, de tafel afruimen ... Geef hen dan wel de
ruimte en het vertrouwen om zelfstandig iets te kunnen
doen. Vergeet ook hier geen compliment of dankjewel
voor de hulp.

Vrije tijd. Kies wat je echt
belangrijk vindt.
Het weekend is bij veel gezinnen
een moment met vrije tijd. Sommige gezinnen hebben het graag
druk met veel activiteiten voor zowel ouders als kinderen.
Anderen houden het liever rustig. Wat je met die tijd doet,
kies je zelf.
Veel kinderen houden er buitenschoolse activiteiten op na:
muziekschool, sport, jeugdbeweging, en zo veel meer.
Sommige kinderen kunnen heel wat combineren, voor
anderen wordt het al gauw te veel. Kijk naar je kind en weet
dat het geen ramp is als je kind niet steeds met een hobby
bezig is. Kinderen – en de één meer dan de andere – hebben
ook nood aan rust. Ze hebben behoefte om eens alleen achter
de pc te zitten of aan tijd en ruimte om zich te vervelen.
En uiteraard hoeft niet alles in het teken van je kinderen te
staan. Voor veel ouders is het weekend een moment om tijd
te nemen voor jezelf en voor je partner.
Uitblazen en uitrusten dus.

VRIJE TIJD
CULTUUR
Op zoek naar een origineel kerstcadeau?
We zijn weer die tijd van het jaar waarin we meer vrienden en familie dan
inspiratie voor kerstcadeautjes hebben! Centrum Ysara en de City bieden
je vanaf dit jaar de mogelijkheid om een waardebon aan te kopen waarmee de gelukkige ontvanger tickets voor onze voorstellingen kan krijgen.
Jij kiest zelf het bedrag, wij zorgen voor een feestelijk ontwerp dat aangenaam is om te krijgen, maar zeker ook om weg te geven!
Waardebonnen zijn uitsluitend te verkrijgen bij dienst Cultuur
Valkestraat 18 – Nieuwpoort-Stad.

Humor in de City

Grote namen in Centrum Ysara

Piv Huvluv – YOLO!
Zaterdag 8 november 2014 om 20 u.
Voor deze
voorstelling is
het leven van
een eendagsvlieg dé
inspiratiebron.
Piv Huvluv
confronteert
zichzelf en het
publiek met de miezerige eindigheid
van ons bestaan en probeert aan te
sturen op een minimale portie zingeving aan de korte periode die we
hier rondlopen. Zonder natuurlijk al
te grote doelen voor ogen te hebben.
You only live once! Vanzelfsprekend
zijn de onmisbare ingrediënten
van Piv’s humorcocktail nadrukkelijk aanwezig in zijn nieuwe show:
persoonsgebonden verhalen, een
scheut herkenbare situaties, een
zeste nostalgie, een karrenvracht
vinylplaten als soundtrack en een
hoop luchtige flauwekul en onzin als
toemaatje.

Sarah Bettens, Jan De Smet, Walter Broes en
Tom Theuns - Living Roots
Vrijdag 21 november 2014 om 20 u.
Deze 4 singersongwriters bepalen de songlist van deze voorstelling door te kijken naar wat hen in het verleden heeft beïnvloed/geraakt en gemaakt heeft tot wie ze nu zijn. Zodoende
ontdek je tijdens het concert een andere kant van deze musici en fluit je vrolijk mee met
de hits van hun jeugdjaren! Onbekende parels en recente klassiekers passeren eveneens
de revue. Zie Living Roots gerust als een soort muzikale speeltuin van artiesten die uitzonderlijk – maar héél graag – eens buiten de lijntjes kleuren…

• Locatie: Theaterzaal City Valkestraat 18 - Nieuwpoort-Stad
• Tickets: VVK € 10,00 | ADD € 12,50
-26 jaar en 60-plus: - € 2,00 | -50%
met jeugdvoordeelpas
VVK: Infobalie Stadhuis | Infokantoor
Hendrikaplein | City Valkestraat |
www.cultuurnieuwpoort.be

• Tickets: VVK e 12,00 | ADD e 14,50 | -26 jaar en 60-plus: - e 2,00 | -50% met jeugdvoordeelpas - VVK: Infobalie Stadhuis | Infokantoor Hendrikaplein | City Valkestraat |
www.cultuurnieuwpoort.be
An Nelissen - Mannenmonoloog
Vrijdag 28 november 2014 om 20 u.
Mannen zijn met uitsterven bedreigd! Binnen 5 miljoen jaar zijn ze helemaal verdwenen! De man is dus een uitstervende diersoort en daarom
doet An Nelissen een warme oproep om de man te redden. Want wat zouden we doen als mannen niet zouden bestaan? Of wat zouden we niet
doen, als er geen mannen meer zijn? Ja, mannen: het is zover, een feministe neemt het voor jullie op. Dat we dat nog mogen meemaken. Kortom: een nieuwe
soloshow waar de stukken vanaf zullen vliegen!
• Tickets: VVK e 14,00 | ADD e 16,50 | -26 jaar en 60-plus: - e 2,00 | -50% met jeugdvoordeelpas - VVK: Infobalie Stadhuis | Infokantoor Hendrikaplein | City Valkestraat |
www.cultuurnieuwpoort.be
Brussels Jazz Orchestra & Warre Borgmans - Maestro of De man zonder tanden?
Zaterdag 13 december 2014 om 20 u.
Warre Borgmans speelt trompettist John Dyke, een topper in de jazzwereld. Op een dag slaat het noodlot toe: hij raakt zijn tanden kwijt in een
vechtpartij. Met zijn nieuwe tanden kan hij nog wel spelen, maar zijn
magische klank is hij kwijt. Maar John blijft niet bij de pakken zitten. Hij
componeert een aantal stukken die de grootheid en de tragiek van zijn
kunstenaarschap illustreren. Een heerlijk absurde en theatrale muziekvoorstelling op tekst van Hugo Matthysen.
• Tickets: VVK e 14,00 | ADD e 16,50 | -26 jaar en 60-plus: - e 2,00 | -50% met jeugdvoordeelpas VVK: Infobalie Stadhuis | Infokantoor Hendrikaplein | City Valkestraat |
www.cultuurnieuwpoort.be

VRIJE TIJD
Expo
Sint-Joris-aan-de-IJzer 1914
Nog tot zondag 9 november 2014 kan je in de parochiekerk
van Sint-Joris terecht voor de tentoonstelling die al vele b
ezoekers wist te bekoren. De expo eindigt op zondag
om 11 u. met een concert als ode aan alle muzikanten
die overleden tijdens WO I, met muziek van de Vlaamse
musicus André Devaere die sneuvelde bij Sint-Joris.
Tickets: e 10,00 aan de kassa
Organisatie: Stad Nieuwpoort i.s.m. André Devaere vzw
& Chantal Loones - T 058 51 98 08

Cape Cod’s Gallery - 15 jaar later
Overzichtstentoonstelling van het werk van Lieven Claerbout
die 15 jaar geleden debuteerde met marines een evolutie onderging naar een meer hedendaagse stijl.
Te bezoeken van 8 tot 10 november van 14 u. tot 18 u.
of na afspraak.
Locatie: Cape Cod’s Gallery, Recolletenstraat 17
Nieuwpoort-Stad
Organisatie: Lieven Claerbout - T 058 23 39 19

Stedelijke Academie voor Muziek,
Woord en Dans afdeling Nieuwpoort
Tijdens de winterperiode organiseert de muziekschool van
Nieuwpoort enkele concerten. Iedereen is er welkom, de
toegang is gratis.

Fluitdag
23 november 2014 om 17.30 u.
Dinsdag 23 november staat helemaal in het teken van de
dwarsfluit. Na een hele dag repeteren geven de leerlingen en
leerkrachten in de vooravond een concert.

Kerstconcert piano
17 december 2014 om 17.00 u.
De leerlingen piano stellen hun werk voor op dit kerstconcert.

Kerstconcert zang
18 december 2014 om 18.00 u.
De leerlingen notenleer van de lagere graad smeden hun
stembanden om u te trakteren op een kerstconcert.

’t Kasteeltje, Hoogstraat 2 – T 058 23 51 43 (maandag, dinsdag en donderdag vanaf 17 u. open)

BIBLIOTHEEK
Tentoonstelling:
Westvisserij 1955-75
Voor deze tentoonstelling dook fotograaf
Jan Decreton in zijn archief.
Decreton heeft een speciale band met de
zee. Hij stamt uit een familie van IJslandvaarders. Zelf trok hij regelmatig mee op
zee. Tijdens deze tochten fotografeerde
hij de vissers terwijl ze aan het werk
waren.
Westvisserij 1955-75 toont een selectie
foto’s over de visserij tussen 1955 en
1975 gemaakt door o.a. Decreton, Sobry,
Vandamme en Calcoen.
De tentoonstelling loopt nog t.e.m. 3 december en is gratis te bezichtigen tijdens
de openingsuren van de bibliotheek.

VRIJE TIJD
Wie? Wat? Waar?
Van 13 tot 23 juli 1937 leerden deze dames
omgaan met de naaimachine, een uitvinding
die uit Amerika kwam overgewaaid.
Op 10 dagen tijd werd hen de kunst van het
machinenaaien bijgebracht. Deze opleiding
werd gesponsord door Singer en was
bijgevolg kosteloos.
Herken je een moeder of tante in die groep
ernstig kijkende dames? Of weet je meer te
vertellen over de spoedcursus naaien
(de “Kostelooze Leergang van Naaiwerk te
Niewpoort”) ?
Laat het ons weten! Dit kan ook per mail
via chantal.bekaert@nieuwpoort.be

Workshop e-boeken in de bib
Benieuwd hoe de bibliotheek je kan helpen een
boek op iPad of tablet te
lezen?
Dan is deze workshop
je op het lijf geschreven.
Johan Lowyck, ex-leerkracht aan de iPadschool
in Blankenberge, laat ons
op een interactieve manier
kennismaken met de
wereld van het digitaal
lezen. Na de algemene
informatie rond digitaal
lezen, gaat hij dieper in op
het project ‘E-boeken in
bib’ dat dit jaar van start
ging.
Hij zal ook het gebruik van
de bijhorende lees-app
toelichten.

Nieuwpoortse gewrochten
Fred Germonprez (1914 - 2001)
Van 18 december 2014 t.e.m. 28 januari 2015
heeft de tentoonstelling Nieuwpoortse Gewrochten aandacht voor het leven en oeuvre
van Alfred [Fred] Germonprez.

Altijd een boek
op zak met de
e-boeken-app

Download de app
gratis en lees op je
tablet of smartphone.

E-boeken
e-boeken.bibliotheek.be/app
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Op 30 december is het precies 100 jaar geleden dat de auteur en journalist Germonprez
geboren werd in
De Panne. Zijn
vader was griffier
van het vredegerecht te Nieuwpoort.
De tentoonstelling is gratis
te bezichtigen
tijdens de openingsuren van de
bibliotheek.

Je kan indien gewenst een
kaart voor 3 e-boeken aankopen
in de bibliotheek. De prijs daarvan is e 5.
Heb je zelf een iPad of tablet?
Breng die dan zeker mee.
• Datum: zaterdag 22 november 2014, van 15 u. tot 17 u.
• Locatie: Stedelijke bibliotheek Nieuwpoort, Kokstraat 18A
• Toegang gratis
bibliotheek@nieuwpoort.be

Sluiting eindejaar
Op woensdag 24 december is de bibliotheek
van 14 u. tot 17 u. open.
De bibliotheek is gesloten van
25 december t.e.m. 1 januari 2015.
Vanaf vrijdag 2 januari staan we opnieuw tot uw dienst.

VRIJE TIJD
KINDERBOERDERIJ
Dag van de Natuur: wie doet mee?

Scholenbrochure

Op zaterdag 22 november
organiseert de kinderboerderij een activiteit naar
aanleiding van de Dag van
de Natuur. De deelnemers
vullen een voorgemaakt
insectenkastje om in hun
eigen tuin op te hangen. Zo
draagt iedereen een steentje bij aan de natuur.
Je kunt doorlopend deelnemen aan deze activiteit met het hele gezin, van 14 u. tot 16 u.
Afspraak op het erf van de kinderboerderij: Elf Juliwijk 6A te
Nieuwpoort. Deelnemen is gratis.

Oktoberactiviteit: ‘Krak’ zei de noot in het notenbrood
Enkele scholen uit Nieuwpoort en enkele zeeklassen kwamen in oktober op de boerderij een notenbroodje bakken. De
okkernoten werden ter plaatse geraapt in de boomgaard en
vervolgens gebruikt om in het deeg te verwerken. Ieder kind
kreeg zijn eigen gebakken notenbroodje mee naar huis.

Succesvolle braakballenpluisavond
Op donderdagavond 25 september konden geïnteresseerden
meer te weten komen over de woelmuizen, ware muizen,
slaapmuizen en spitsmuizen. In samenwerking met de natuurwerkgroep De Kerkuil, organiseerde de kinderboerderij
een ‘braakballenpluisavond’. Uit de braakballen van kerkuilen
werden de onderkaken uitgepluisd en gedetermineerd aan
de hand van een determinatietabel. Zo kwamen we te weten
welke muizen er in een bepaalde regio voorkomen. We vonden
resten van de veldmuis, de ondergrondse woelmuis, de bosmuis en de gewone bosspitsmuis in de braakballen terug. Het
was een bizarre, maar wel een leuke en interessante bezigheid braakballen te pluizen. Bram Conings uit Nieuwpoort, die
tevens lid is van de zoogdierenwerkgroep, had de leiding over
deze activiteit. Het was meer dan de moeite waard.
Samen met
Bram worden
er binnenkort
eikelmuiskasten
uitgezet op het
grondgebied van
Nieuwpoort. Dit
is een project
in samenwerking met de
milieuraad van
Nieuwpoort, de
jeugddienst en de
kinderboerderij.

Novemberactiviteit: spinnensoep maken
In de maand november kunnen de scholen zich inschrijven
voor het maken van ‘spinnensoep’. Samen met de handpop
‘Groenteboer Freddy ‘ gaan de kinderen met kruiwagentjes
groenten halen uit de tuin. Hiermee maken ze gezamenlijk
de spinnensoep. Als afsluiter mag de soep dan opgelepeld
worden. Lekkerrrrr zal dat worden, die zelfgemaakte soep.

Jaarlijkse sluitingsperiode
De kinderboerderij is gesloten tussen 24 december
en 2 januari. Alle andere dagen is iedereen van
harte welkom om de dieren te bezoeken of om
deel te nemen aan een activiteit.

VRIJE TIJD

GEMEENTERAAD
JEUGD
Sinterklaas

Op zaterdag 29 november 2014 mogen we in Zaal Iseland (boven de vismijn) opnieuw de Sint verwelkomen die met zijn schip de
ENDLICH aanmeert aan de kaai. Vanaf 14 u. zorgen de pieten eerst voor een leuke kinderdisco. Vergeet dus jullie dansschoentjes
niet! De Sint deelt aan alle aanwezige kindjes van 0 tot 10 jaar een verrassingszakje uit. Inschrijven is niet nodig.
Vergeet het sinterklaasmasker niet te versieren en het voor 27 november 2014 terug te bezorgen in de jeugddienst of op
het stadhuis. De Sint zal er op 29 november de mooiste tekening uitkiezen en de winnaars belonen met een cadeautje.
jeugd@nieuwpoort.be, jeugddienst, Dudenhofenlaan 2b, 8620 Nieuwpoort, T 058 23 91 26

Versier
dit
sinterk
laasmasker
!

...........

naam :

......................................................................................................................

adres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

geboortedatum: . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . .
tel.:

..................................................

VRIJE TIJD
Swap jongerenwerking
Tijdens de kerstvakantie organiseert de jeugddienst opnieuw
twee activiteiten met de swapwerking. De Swap is een
jongerenwerking die een uitgebreid en gevarieerd aanbod
van activiteiten organiseert voor 12 tot en met 16-jarigen
tijdens de schoolvakanties.
Dinsdag 23 december 2014
Muurklimmen – boogschieten – speleologie
We gaan met de bus naar Blueberry-Hill, een indoor klimzaal
in een oud fabriekspand. Naast muurklimmen gaan we er ook
leren boogschieten en leggen we een spannend speleologieparcours af. Een belevenis die je niet mag missen!
• Afspraak: Jeugdcentrum
• Wanneer: 09.00 u. – 16.30 u.
• Aantal deelnemers: 20
• Prijs: € 17 voor inwoners van Nieuwpoort
en € 19 voor kinderen van buiten Nieuwpoort
• Mee te nemen: lunchpakket en drankje

alle activiteiten waarvoor je kan inschrijven en het aantal beschikbare plaatsen. Wanneer je de activiteiten hebt aangevinkt
waarvoor je wil inschrijven, krijg je een overzicht van het totaal
te betalen bedrag en een rekeningnummer waarop je dit totaalbedrag moet overschrijven.
Indien je minder dan 3
dagen voordat de activiteit
plaatsvindt inschrijft, breng
je het inschrijvingsgeld
op de dag van de activiteit
mee.
Vanaf 2014 is inschrijven
alleen nog online mogelijk.
Heb je zelf geen internet of
computer thuis, dan kan je
terecht in het multimedialokaal van de jeugddienst.

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

Dinsdag 30 december 2014
Snowboarden in Komen
Enkele ervaren snowboardmonitoren leren ons de kneepjes van
het vak. Na de opleiding gaan we op de indoorpiste van 210 meter lang en 30 meter breed de afdaling trotseren. Tussendoor
warmen we ons op met een pannenkoek of wafel. Vergeet zeker
je handschoenen en warme kledij niet!
• Afspraak: Jeugdcentrum
• Wanneer: 12.00 u. – 19.30 u.
• Aantal deelnemers: 20
• Prijs: € 21 voor inwoners Nieuwpoort
en € 23 voor kinderen van buiten Nieuwpoort
• Mee te nemen: warme kledij of ski-/snowboardkledij,
handschoenen (verplicht!)
Om je in te schrijven en deel te nemen aan de activiteiten van
de Swap moet je eerst lid worden. Een lidkaart kost € 3 voor
jongeren gedomicilieerd in Nieuwpoort en € 5 voor jongeren
niet gedomicilieerd in Nieuwpoort en is geldig tot en met 31
december 2014. De lidkaart is verkrijgbaar bij de jeugddienst
of kan besteld worden via mail door je naam, adres, geboortedatum en het telefoonnummer van je ouders te sturen naar
swap@nieuwpoort.be. Je ontvangt dan een mail terug met het
rekeningnummer en het over te schrijven bedrag.
Je lidkaart aanvragen doe je best minimum één week voor
de startdatum van de inschrijvingen. Wanneer je een lidkaart
koopt wordt er automatisch een account aangemaakt op de
website nieuwpoort.grabbis.be. Op deze site kan je vanaf
maandag 8 december 2014 om 7 u. inschrijven als je lidkaart
aangevraagd en betaald is. Je kan er inloggen met je naam en
geboortedatum. Eenmaal ingelogd krijg je een overzicht van

Jeugdhuis de
Prieze
Na heel wat evaluaties en
vergaderingen heeft het
jeugdhuis beslist om de
caféavonden op vrijdagavond tijdelijk stop te zetten. De maandelijkse activiteiten (themafeesten, optredens en fuiven) die
minimum eenmaal per maand in het jeugdhuis worden georganiseerd blijven uiteraard wel nog doorgaan. Zo is er Bands @
De Prieze op 7 november 2014 met de groepen Double M D en
Griff, gevolgd door de Cava Night op 5 december 2014 en een
huiskamerconcert op vrijdag 19 december 2014.
Jongeren die op de hoogte willen blijven omtrent het jeugdhuis
kunnen gratis lid worden, dit is mogelijk door je naam, voornaam en geboortejaar te sms’en naar 0483 30 88 70. Je ontvangt
dan elke maand een sms’je met informatie over het jeugdhuis
en zijn evenementen. Daarnaast krijg je ook korting op de
toegangsprijs van de evenementen. Stuur ons ook een vriendschapsverzoek op Facebook (Jeugdhuis De Prieze)!
Voel je het kriebelen om ook zelf eens een activiteit te organiseren (groot of klein), dan kan je hiervoor ook terecht bij het
jeugdhuis.

Jeugdhuis de Prieze, Dudenhofenlaan 2c, 8620 Nieuwpoort,
jeugd@nieuwpoort.be, T 058 23 91 26

VRIJE TIJD
TOERISME
IJs in de Stad
Schaatspiste op het marktplein in
Nieuwpoort-Stad met dagelijks optredens in een gezellig après-ski dorp.

Zaterdag 20 december 2014
The Cover Store om 19.30 u.
Na twee jaar staat The Cover Store nog
eens in Nieuwpoort. Deze band staat garant voor feest en non-stop muziek gebracht door ervaren muzikanten. The Cover Store brengt een rijke mix aan pop- en
rockcovers: eigenzinnige versies van een
doordachte selectie hits uit de seventies
tot heden, waarbij het muzikale zwaartepunt vooral op de laatste tien jaar ligt.

Zondag 21 december 2014
Schaatslessen van 10.00 u. – 12.00u.
De Brugse kunstschaatsclub komt dit
jaar terug naar Nieuwpoort.
Tussen 10 u. en 12 u. kan iedereen (zowel
jong als oud) zijn schaatstechnieken bijschaven onder begeleiding van twee professionele schaatsers. Altijd al gedroomd
om achterwaarts te kunnen schaatsen,
om te kunnen zigzaggen of om andere
trucjes te kunnen showen op de schaatsbaan? Of heb je nooit eerder de stap
gewaagd je te begeven op een ijspiste en
wens je hierin begeleid te worden? Kom
dan zeker langs!

HeartAttack om 19.30 u.
Met ‘A Night of Classic Rock’ brengt
HeartAttack een stomende set met
bekende rockklassiekers van o.a. Toto,
The Who, Deep Purple, Gotthard, Queen,
U.F.O., Thin Lizy, Billy Idol, Foreigner en
veel andere. Verwacht je aan een dynamische show met hoge amusementswaarde
voor jong en oud.

Maandag 22 december 2014
Switch Corona om 19.30 u.
Switch Corona brengt de beste rockcovers van vroeger en nu. Met covers
van David Bowie, Red Hot Chili Peppers, Black Sabbath, Triggerfinger en
The Black Keys kan Switch Corona alle

rockliefhebbers verwennen! De combinatie van ijzersterke muzikanten en een
sympathieke zanger maken van Switch
Corona een veelgevraagde coverband.
Kom kijken en laat je verrassen!

Dinsdag 23 december 2014
Antonio’s om 19.30 u.
In de prille jaren negentig zagen The Antonio’s het licht aan een knetterend kampvuur diep in de Ardennen. Gewapend met
gitaar, bas, slagwerk, geoliede stemmen
en vooral véél steengoede covers brengen
The Antonio’s ambiance.
Het recept smaakt naar meer: stomende
rock, swingende pop, foute disco en platte
schlagers staan op het menu. Een waanzinnige reis doorheen 50 jaar muziekgeschiedenis waarbij jong en jong-van-hart
absoluut aan hun trekken komen.

Woensdag 24 december 2014
1, 2, 3 piano om 14.00 u.
Kindershow. Jan en Jan Snor hebben
een kasteel gewonnen... in Schotland.
Het kasteel Moestas. Ze zijn razend
enthousiast en vertrekken meteen. Maar
dat is buiten Peter Pannenkoek en Jack
De Rapper gerekend. Trek alvast jullie
stapschoenen aan en volg ons!

Donderdag 25 december 2014
DJ Franzke om 18.30 u. en 20.00 u.
Dj Franzke is bekend als de beste
schlager en ambiance dj van Vlaanderen.
Hij heeft in het verleden twee keer het
wereldrecord club dj marathon verbroken. Zijn grootste record was 124 uur
non-stop spelen. Hij was ook te zien op tv
bij o.a. FC Nerds en Komen Eten.
Dit jaar nog, met de overgang van oud
naar nieuw, zette hij het marktplein van
Nieuwpoort op zijn kop. Meer dan tweeduizend mensen maakten er samen de
langste polonaises van Vlaanderen. Op kerstdag
wil hij er nog
een groter feest
van maken, dat
belooft!

Sam Gooris om 19.30 u.
Vier kerstdag samen met Sam Gooris en
zijn grootste hits. Tijdens zijn 25-jarige
zangcarrière
heeft hij tal van
meezingers
geproduceerd:
Marijke, Mijn
Liefste Meisje,
Basket Sloefkes, Comment
ça va, Laat
Het Gras Maar
Groeien … Ambiance verzekerd!

Vrijdag 26 december 2014
Nieuwpoort Zingt Kerst om 19.30 u.
Ook op deze 8e editie komen honderden
geoefende maar ook minder begaafde
zangers en zangeressen uit volle borst
meezingen met de vele kerstliedjes, evergreens en ambiancenummers!

Zaterdag 27 december 2014
Red Legs om 19.30 u.
Red Legs is een allround coverband die
zowel hedendaagse nummers als oudere
hits ten tonele brengt. Het repertoire bestaat zowel uit poppy’s, meezingers, als
stevige rocknummers. Voor elk wat wils.

Zondag 28 december 2014
Schaatslessen van 10.00 u. tot 12.00u.
De Brugse kunstschaatsclub komt dit
jaar terug naar Nieuwpoort.
Tussen 10 u. en 12 u. kan iedereen (zowel
jong als oud) zijn schaatstechnieken bijschaven onder begeleiding van twee professionele schaatsers. Altijd al gedroomd
om achterwaarts te kunnen schaatsen,
om te kunnen zigzaggen of om andere
trucjes te kunnen showen op de schaatsbaan? Of heb je nooit eerder de stap
gewaagd je te begeven op een ijspiste en
wens je hierin begeleid te worden? Kom
dan zeker langs!

VRIJE TIJD
Trio Polder Cowboys om 19.30 u.
Deze Nieuwpoortse band brengt je enkel
en alleen maar klassiekers: Franse
chansons, Nederlandstalige kleinkunst
en Engelstalige klassieke country.

Maandag 29 december 2014
Jameson & Power om 19.30 u.
Jameson & Power brengt populaire Ierse
songs met een hoog meezinggehalte,
zoals Molly Malone, Drunken Sailor, The
Wild Rover, Whiskey in the Jar en zoveel
meer. Het programma ‘The Irish Mood’
van Jameson & Power, steeds in traditionele kilt, is zeer toegankelijk voor jong
en oud. Tijdens de vele stages in Ierland
kregen de twee muzikanten de microbe
te pakken en nu brandt er in hun hart een
Iers vuur dat zelfs met liters Guinness
niet te blussen valt.

Dinsdag 30 december 2014
Johnny & The Sparks om 19.30 u.
Kom dansen op klassiekers uit de jaren
’50, ’60 en ’70. Met muziek van Jerry Lee
Lewis, The Everly Brothers, Chuck Berry,
Cliff Richard & The Shadows, Elvis, The
Beatles ...

Vrijdag 2 januari 2015
Nieuwjaarsdrink om 19.30 u.
Klinken op het nieuwe jaar met een hapje
en een drankje aangeboden door het
stadsbestuur van Nieuwpoort. Tijdens
de ‘speech’ wordt ook de winnaar van de
kerstkransenwedstrijd bekend gemaakt.

Woensdag 31 december 2014
DJ Sven Kina om 22.00 u.-02.00 u.
Vuurwerk om 00.00 u.
Feest het oude jaar uit en het nieuwe jaar
in met DJ Sven Kina en een spetterend
vuurwerk om middernacht.

Schlagershowband om 19.30 u.
Aansluitend op de speech volgt een optreden van de Schlagershowband. Op de
voorlaatste dag van deze editie van Ijs in
de Stad gooien we nog eens alle beentjes
los. Samen met de Schlagershowband
klinken we op het nieuwe jaar. Gedurende
twee uur bewegen we ons polonaisegewijs voort op de crème de la crème van
de Nederlandstalige schlagers.

Donderdag 1 januari 2015
Belgian Status Quo Band om 19.30 u.
Start het nieuwe jaar met een onvergetelijk optreden van de Belgian Status
Quo Band. Een concert van deze band
is een belevenis: de muziek van Status
Quo is bekend bij iedere generatie en de
luchtgitaren zijn nooit ver weg. Een strak
gespeelde set met klassiekers, nietstatische muzikanten en een drive die de
mensen niet loslaat.

Info en organisatie:
toerisme Nieuwpoort, Marktplein 7
T 058 22 44 44 – info@nieuwpoort.be
www.nieuwpoort.be.

Kerstkransenwedstrijd
Tijdens de kerstperiode wordt de
wedstrijd ‘De mooiste kerstkrans van Nieuwpoort-Stad’
georganiseerd. Maak een mooie
of originele kerstkrans en hang
deze aan uw voordeur. Een
jury zal langskomen tussen 15
december en 31 december 2014.
De winnaars worden bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie op 2 januari 2014 om 19.30u.
Wie wil deelnemen kan zich inschrijven tot en met 10 december
2014 bij de dienst toerisme of via onderstaand inschrijvingsformulier. Opgelet: voor deze eerste editie kunnen enkel inwoners
van Nieuwpoort-Stad deelnemen!
De wandelroute langsheen de deelnemende adressen kan verkregen worden bij de dienst toerisme.
Ook wandelaars kunnen melden welke krans hun voorkeur
uitdraagt.

Deelnemersstrook: ‘De mooiste kerstkrans van Nieuwpoort’
Bezorg uw inschrijving voor 10 december bij de dienst toerisme,
Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort.

Naam + voornaam: ...........................................................................
...........................................................................................................

Adres: ...............................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

VRIJE TIJD
Eindejaarsfeesten
aan zee
• Vrijdag 26 december
2014. De Kerstman
wandelt rond in
Nieuwpoort-Bad.
• Zaterdag 27 december 2014
Koen De Smet “live” om 15.00 u.
Bobby Prins om 17.00 u. – 17.40 u.
• Zondag 28 december 2014
Koen De Smet “recital” om 15.00 u.
Retro: Music ’60 – ‘70 om 17.00 u.

• Maandag 29 december 2014
Koen De Smet “recital” om 15.00 u.
Retro: Music ’80 – ’90 om 17.00 u.
• Dinsdag 30 december 2014
Koen De Smet “live” om 15.00 u.
• Woensdag 31 december 2014
Koen De Smet “live” om 15.00 u.
• Donderdag 1 januari 2015
Koen De Smet “live” om 15.00 u.
• Vrijdag 2 januari 2015
Koen De Smet “live” om 15.00 u.
Gene Thomas om 17.00 u. – 17.40 u.

• Zaterdag 3 januari 2015
Koen De Smet “live” om 15.00 u.
Uitdelen van sprot en Rodenbach om 17.00 u.
Kerstboomverbranding om 17.30 u.
Paul Severs om 18.15 u. -19.00 u.
Vuurwerk om 19.15 u.
Organisatie: Handelsbond Verenigd Nieuwpoort Bad i.s.m. Stadsbestuur Nieuwpoort.
VNB, Leopoldplein 1 (b0001)
M 0475/89 05 84 - info@vnbnieuwpoortbad.be.

SPORT EN RECREATIE
Sport en recreatie

Quiz van de sportdienst

SPORTPARK: VOETBAL
Zondag 2 november om 9.30 u.
Zaterdag 8 november om 14.30 u.
Zondag 9 november om 9.30 u.
Zaterdag 15 november om 14.30 u.
Zondag 16 november om 9.30 u.
					
Zondag 23 november om 9.30 u.
					
Zaterdag 29 november om 14.30 u.
					
Zondag 30 november om 9.30 u.
					
Zaterdag 6 december om 14.30 u.
					
Zaterdag 13 december om 14.30 u.
Zaterdag 20 december om 14.30 u.
					

F.C. Ramskapelle – Marcassou
Astra – Schiptje
F.C. Ramskapelle – Top ‘69
Schiptje – Brouwerijtje
F.C. Ramskapelle – Voegwerken
Vandaele Koen
F.C. Ramskapelle
Oud spelers/beerst
Trianon – Sportacus
Schiptje – De Kroon
F.C. Ramskapelle –
Houthandel Tavernier
Schiptje – Sportacus
Trianon – Nieuwstad
Astra – Vet. Adinkerke
Trianon – De Kroon
Schiptje – Oud Veurne

SPORTZAAL: TAFELTENNIS
Woensdag 5 november om 20.00 u. Nieuwpoort A – Oostduinkerke A
Zaterdag 08 november om 19.00 u. Nieuwpoort A – Zandvoorde F		
					
Nieuwpoort B – Eco Mundi Ieper B
					
Nieuwpoort C – Atanis E
					
Nieuwpoort D – Wenduine E
Woensdag 19 november om 20.00 u. Nieuwpoort A – Smude A		
Zaterdag 22 november om 19.00 u. Nieuwpoort B – Wielsbeke D
					
Nieuwpoort C – Lauwe E
Zaterdag 6 december om 19.00 u. Nieuwpoort A – Sobeka B 		
					
Nieuwpoort B – Wenduine C
					
Nieuwpoort C – Meulebeke C
					
Nieuwpoort D – Eernegem E
Woensdag 10 december om 20.00 u. Nieuwpoort A – Meulebeke A

Zij die er de vorige keren bij waren zullen ongetwijfeld
opnieuw van de partij zijn, diegenen die het nog nooit
hebben meegemaakt zullen er wellicht dit jaar bij zijn!
We hebben het over de 21ste editie van de quiz van
de sportdienst, een organisatie van de sportdienst in
samenwerking met de stedelijke sportraad. Opgelet:
het betreft geen sportquiz maar wel een algemene
quiz met een negental verschillende onderwerpen van
uiteenlopende aard.
- Datum: vrijdag 21 november 2014 om 20.00 u stipt.
Deuren open vanaf 19.00 u.
- Plaats: Feestzaal Iseland vismijn.
- Wie? Gratis deelname voor alle Nieuwpoortse
sport- en socioculturele verenigingen, 3 deelnemers,
maximum 60 ploegen, dus gelet op het succes van 		
vorige jaren is vroeg inschrijven de boodschap.
- Prijzen: geldprijzen voor de eerste 5 ploegen
vanaf e 15 tot e 150 en publieksprijs e 30.
en inschrijvingen: uiterlijk op 14 november 2014
dienen de inschrijvingsformulieren binnen te zijn op de
Stedelijke Sportdienst, Sportpark, Dudenhofenlaan 2b,
waar ook de inschrijvingsformulieren te verkrijgen zijn.
Organisatie: T 058 23 75 40 - F 058 23 98 40.

VRIJE TIJD
Uitslagen 18e Veldloop
voor lagere scholen
SPORTPARK: VOETBAL
De Veldloop ging door op donderdagmiddag 25 september 2014 op
de atletiekpiste in het stedelijke sportpark.
De leerlingen liepen per leeftijd en per geslacht.
Afstanden: 1ste en 2de leerjaar: 400m. | 3e en 4e leerjaar: 600m.
5e en 6e leerjaar : 800m.
De drie lagere scholen uit Nieuwpoort namen deel met een totaal
van ongeveer 500 leerlingen.
Elke deelnemende leerling kreeg een verrassingszak met daarin
een kleine medaille, een brevet, een drankje, een bon, informatie
i.v.m. de plaatselijke atletiekclub en een geschenkje geschonken
door de stedelijke sportdienst. Ook dit jaar werden grote medailles
en andere geschenken uitgereikt aan de eerste 3 winnaars.
Proficiat aan alle deelnemers !
1e leerjaar meisjes
1. Marie-Lou Vandaele (SM)
2. Loeka T’jaeckx (SM)
3. Ilucia Louwagie (P)

4de leerjaar jongens
1. Sverre Ramakers (VB)
2. Bruce Tanghe (SM)
3. Jael Schatteman (VB)

1e leerjaar jongens
1. Gio Deblieck (P)
2. Nathan Debruyne (VB)
3. Joran Neudt (SM)

5de leerjaar meisjes
1. Elise Vandevelde (SM)
2. Julie Dumon (SM)
3. Amber Billiau (VB)

2de leerjaar meisjes
1. Sterre Provost (SM)
2. Morgane Goetgeluck (VB)
3. Jore Ramakers (VB)

5de leerjaar jongens
1. Jeff Tourlemain (P)
2. Noah Mus (P)
3. Renzo Dereyne (SM)

2de leerjaar jongens
1. Floris Van Colen (SM)
2. Thibe Soetaer (VB)
3. Isaac Lybeer (P)

6de leerjaar meisjes
1. Kiara Bovy (DV)
2. Sara Dewicke (P)
3. Marlies Dhondt (SM)

3de leerjaar meisjes
1. Louise Van Crugten (SM)
2. Amy Goderis (SM)
3. Maya Plaetevoet (P)

6de leerjaar jongens
1. Renzo Van De Vyvere (SM)
2. Lander Gyselinck (SM)
3. Kjell Coman (DV)

3de leerjaar jongens
1. Matisse Vandevelde (SM)
2. Tristan Trybou (VB)
3. Jenson Billiau (VB)

DV: De Vierboete: 11 medailles
P: Pagaaier: 8 medailles
SM: Vrije Basisschool Stella
Maris: 17 medailles

4de leerjaar meisjes
1. Astrid Doom (SM)
2. Taru Mesotten (SM)
3. Eline Gunst (VB)

Organisatie:
sportdienst i.s.m. M.A.C.W.

Sport Na School
Ben jij zo’n sportieveling uit het secundair onderwijs die
graag allerlei sporten doet? Dan is de SNS-pas op jouw lijf
geschreven! Met deze pas kies je immers zelf wat, waar,
wanneer en hoeveel je wil sporten.
Vooraf inschrijven is niet nodig. Je kijkt op het
uurrooster wat er die dag te doen is en gaat er op af. Je
hebt keuze uit een indrukwekkend aanbod van toffe activiteiten zoals hiphop, badminton, aerobic, fitness, spinning,
tennis, muurklimmen, squash,...
te veel om op te noemen.
Alle activiteiten gaan door in verschillende sportaccommodaties of scholen in de buurt. Ze sluiten doorgaans aan op
de schooluren zodat je niet veel tijd kwijtraakt.
1ste semester: 6 oktober tot 19 december 2014
		
5 januari tot 30 januari 2015
2de semester: 2 februari tot 15 mei 2015
Het sporten gaat niet door op feestdagen en in de herfst-,
kerst-, krokus- en paasvakantie.
Wel tijdens de examenperiode!
Een SNS-pas kost e 30 voor 1 semester,
voor twee semesters betaal je e 45.
www.sportnaschool.be

VRIJE TIJD
Kandidaten sportlaureaten 2014
SPORTPARK: VOETBAL
Op initiatief van de stedelijke sportraad worden jaarlijks
drie trofeeën uitgereikt:
1. Een trofee Sportprestatie aan een club, man of vrouw die een 		
uitzonderlijke sportprestatie heeft geleverd.
2. Een trofee Jongerensportprestatie aan een jongere die de leeftijd
van 16 jaar nog niet heeft bereikt en die een uitzonderlijke
sportprestatie heeft geleverd
3. Een trofee voor Sportverdienste voor een uitzonderlijke prestatie
bij een bepaalde club gepresteerd door een persoon, groep
of club. Een persoon kan deze trofee slechts één maal winnen.
De kandidaten moeten minstens één jaar in Nieuwpoort wonen
of lid zijn van een Nieuwpoortse club die aangesloten is bij de
sportraad. Iedere inwoner van Nieuwpoort kan kandidaten
voordragen. De kandidaturen worden schriftelijk ingediend bij het
dagelijks bestuur van de sportraad: Sportsecretariaat, Stedelijk
sportpark “ De Lenspolder”, Dudenhofenlaan 2 B, 8620 Nieuwpoort;
uiterlijk op 15 december 2014!
De kandidaturen dienen te vermelden:
1. Een opsomming van de geleverde prestaties (of inzet) van het
voorbije jaar (of voorbije jaren)
2. Naam, adres en leeftijd van de kandidaat
3. Naam van de club of de persoon die de voordracht doet
De kandidaturen moeten degelijk gemotiveerd, gedateerd
en ondertekend te zijn.

TE KOOP:
Sportkaarten, voor elk wat wils
De sportkaarten kunnen op eender welk tijdstip
aangekocht worden en inspringen is altijd mogelijk.
Ze zijn te verkrijgen bij de sportdienst en in het
stedelijk zwembad van Nieuwpoort.
Kostprijs: e 25 voor 20 sportbeurten naar keuze
verzekering inbegrepen). Betalen voor 1 sportbeurt
(e 1,75) is ook mogelijk.
Er worden tal van sportmogelijkheden aangeboden
op verschillende tijdstippen, zowel in het zwembad
als in de sportzaal.
Sportaanbod: kleuterturnen, omnisport voor kinderen,
seniorengym, gym voor volwassenen, aquagym,
quagym voor 50-plussers, aquajogging,
leren zwemmen voor volwassenen en senioren,
leren zwemmen voor senioren, stijlverbetering,…
De sportlessen gaan niet door tijdens de
schoolvakanties en op feestdagen.
Bij activiteiten die in het zwembad doorgaan zal de
inkom nog afzonderlijk betaald moeten worden
aan de kassa van het zwembad.

ZWEMBAD
Openingsuren
Herfstvakantie
Van maandag 27 oktober t.e.m. zondag 2 november
gelden de vakantieopeningsuren:
Maandag
9 u. – 20 u.
Dinsdag
9 u. – 20 u.
Woensdag
9 u. – 20 u.
Donderdag
9 u. – 20 u.
Vrijdag
9 u. – 21 u.
Zaterdag (1/11)
9 u. – 17 u.
Zondag
9 u. – 13 u.
Kerstvakantie
Van maandag 22 december t.e.m. zondag 4 januari
gelden de vakantieopeningsuren:
Maandag
9 u. – 20 u.
Dinsdag
9 u. – 20 u.
Woensdag (24/12 & 31/12)
7 u. – 16.30 u.
Donderdag (25/12 & 1/01)
gesloten
Vrijdag (26/12)
9 u. – 17 u.
Vrijdag (2/01)
9 u. – 21 u.
Zaterdag
9 u. – 18 u.
Zondag
9 u. – 13 u.

Feestdagen
Zaterdag 1 november
Dinsdag 11 november
Woensdag 24 en 31 december
Donderdag 25 december
Donderdag 1 januari
Vrijdag 26 december

9 u. tot 17 u.
9 u. tot 17 u.
7 u. tot 16.30 u.
gesloten
gesloten
9 u. tot 17 u.

VRIJE TIJD
Aquacycling
In het najaar zijn nog enkele plaatsen vrij voor de
nieuwe reeks aquacycling. In het voorjaar van 2015
beginnen de lessen vanaf maandag 5/01, dinsdag
6/01 en vrijdag 9/01/2015. Meer info en inschrijven
aan de kassa van het stedelijk zwembad.

Sportaanbod met sportpas

Zwembaddagen 2014

Maandag
Aquafitness: op 23 februari, 2 maart en 9 maart van 19 u. tot 19.45 u.
Aquajogging: op 16 maart, 23 maart en 30 maart van 19 u. tot 19.45 u.

De zwembaddagen gaan dit jaar door op
vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16
november.

Woensdag
Aquagym voor senioren:
Vanaf woensdag 7 januari t.e.m. woensdag 1 april 2015
van 9.30 u. tot 10.20 u.

Vrijdag
Zwem je Zot, leg zoveel mogelijk lengtes
af en win een mooie prijs!
Zaterdag
- Initiatieles aquacycling:
les 1 van 10.00 u. tot 10.45 u.,
les 2 van 11.00 u. tot 11.45 u.
Inschrijven verplicht.
- Grote ravotnamiddag met gratis
pannenkoek voor iedereen vanaf 13.30 u.
- Zwemestafette vanaf 17.00 u.
(inschrijven in familie- of clubverband)
Aansluitend volgt een receptie met de
prijsuitreiking in de cafetaria van het
zwembad.
Zondag
Grote familiedag, animatie voor de kleintjes
met clowns en ballonnenplooiers.
Gratis popcorn.

Leren zwemmen voor volwassenen en senioren:
Vanaf woensdag 7 januari t.e.m. woensdag 1 april 2015
van 10.30 u. tot 11.15 u.
Voorwaarde: maximum 10 meter kunnen zwemmen!
Vooraf inschrijven.
De lessen gaan niet door tijdens schoolvakanties.
Donderdag
Stijlverbetering : Vanaf donderdag 8 januari t.e.m. donderdag 19 maart
2015 van 19 u. tot 20 u.
De lessen gaat niet door tijdens schoolvakanties.
Vooraf inschrijven.

Swimmathon
Op dinsdag 18 november van 13 u. tot 16 u.
zwemmen de kinderen van de Nieuwpoortse
lagere scholen tegen elkaar.
Supporters zijn welkom!
Afzonderlijke flyer verkrijgbaar bij alle diensten.
Meer informatie en inschrijven aan de kassa
van het zwembad of via e-mail:
zwembad@nieuwpoort.be.

GEMEENTERAAD
Flitsen uit de gemeenteraad van 11 september 2014
Aanstelling architect
De raad gaf de toestemming om een architect aan te stellen voor
het inrichten van de sacristie, het stooklokaal en het opfrissen van
de lokalen in de St.-Laurentiuskerk. Raming kostprijs: e 15.000
incl. BTW.
Wegen- en rioleringswerken in de Onze Lieve Vrouwestraat.
De raad keurde het ontwerp goed voor wegen- en rioleringswerken in de O.L.-Vrouwstraat. Het ontwerp voorziet de
herinrichting van de straat met een rijweg van 5,50 m breed
met aan weerszijden een parking in mozaïekkeien. Het trottoir
wordt aangelegd in natuursteentegels. Er wordt een gescheiden
rioolstelsel aangelegd. Raming kostprijs: e 1.223.292,35 incl. BTW,
waarvan e 598.509,54 excl. BTW + e 125.687,00 BTW 21 % ten laste
van de stad.
Aanvaarding schenking
De raad aanvaardde de schenking van 3 schilderijen aan de stad
Nieuwpoort door de heer Marc Amery. Het betreft “Zicht op
Nieuwpoort” van de hand van Auguste Oleffe en “Kerstgebeuren
te Nieuwpoort” en “De uitvaart van Karel R. Berquin” van de hand
van Georges Tahon. Ook werd de schenking aanvaard van de heer
Christian Boute aan de stad Nieuwpoort. Het gaat om een schilderij
“Koning Albert I” van de hand van Gaston Geleyn, een borstbeeld
van Koning Albert I van de hand van Thomas Vinçotte en een borstbeeld van Koningin Elisabeth van de hand van Samuel Charles. Op
het schilderij zou een naamplaatje worden aangebracht.
Vernieuwing openbare verlichting
De raad keurde in de zitting goed dat tijdens de werken aan het
vak Meeuwenlaan/Leopoldplein (werken zeedijk fase 5) ook de
openbare verlichting vernieuwd wordt. De kosten voor het leveren,

plaatsen en aansluiten van 12 verlichtingspalen worden geraamd
op e 85.205,34 incl. BTW. Dit gebeurt eveneens tijdens de werken voor het vernieuwen van de Goethalsstraat, Lefebvrestraat en
Vlaanderenstraat tussen de Zeedijk en de Albert I laan. De openbare verlichting wordt tegelijk vernieuwd en er wordt een kerstverlichtingskabel voorzien. De kosten voor het leveren, plaatsen
en aansluiten van 6 verlichtingspalen en de kerstverlichtingskabel worden geraamd op e 29.912,80 incl. BTW. Tot slot wordt de
openbare verlichting ook vernieuwd tijdensde werken van de P.
Braeckelaan tussen de E. Coppietersstraat en de J. Van Clichthovenstraat. De kosten voor het leveren, plaatsen en aansluiten
van 8 verlichtingspalen worden geraamd op e 8.350,33 incl. BTW.
Leveren en aanplanten van straatbomen
De raad keurde het plan goed om straatbomen te leveren en aan
te planten voor de F. Courtenslaan, de F. Gheeaertlaan en voor de
bloembakken op het Leopoldplein.
Raming kostprijs: e 25.000 incl. BTW.
Aankoop stroomgenerator
Tijdens de zitting besliste de raad om een punt toe te voegen aan
de agenda, met name de aankoop van een stroomgenerator. Tijdens de winter 2014/2015 bestaat de kans dat er zich tijdens koude periodes een stroomtekort voordoet. Nieuwpoort hoort bij de
steden die om de beurt gedurende enkele uren van het stroomnet
kunnen worden afgesloten. De aankoop van een stroomgenerator
op aanhangwagen dient om het stadhuis toch van elektriciteit te
voorzien tijdens deze stroompannes in het kader van de noodplanning. Deze stroomgenerator kan tevens gebruikt worden bij
evenementen en markten waarvoor er nu een stroomgenerator
dient gehuurd te worden. De opdracht wordt geraamd op e 40.000.

MEDISCHE WACHTDIENSTEN
Apothekers
Raadpleeg www.geowacht.be of bel naar 0903 922 48 (€ 1,5 / minuut).

Wachtdienst tandartsen
Tijdens weekends of op wettelijke feestdagen kun je voor noodgevallen een
tandarts van wacht bereiken op het centraal nr. 0903 399 69 (€ 1,50 / minuut).

Wachtdienst kleine huisdieren
Westkust: De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Lombardsijde
1 en 2 november 2014: Dierenarts Karel Crabbé		058/51 59 14
9 november 2014: Dierenarts Anoa		058/62 67 37
11 november 2014: Dierenarts Etienne Debeerst		058/41 25 80
16 november 2014: Dierenarts Stephanie Maere		0488/25 02 50
23 november 2014: Dierenarts Suze Bogaerts		058/24 02 30
30 november 2014: Dierenarts Alexandre Salomez		058/41 08 14
7 december 2014: Dierenarts Johan Devloo		058/41 49 09
14 december 2014: Dierenarts Olivier Debakker		0475/94 41 11
21 december 2014: Dierenarts Guy Colson		058/52 06 10
25 december 2014: Dierenarts Elise Buyse		0474/36 41 51
28 december 2014: Dierenarts Karel Crabbé		058/51 59 14
31 december 2014: Dierenarts Etienne Debeerst		058/41 25 80

INTERACTIEF
“Zoektocht in het stadscentrum”
in de zomereditie van Nieuwpoort
Uw Stad
Winnaar
In de zomereditie van Nieuwpoort Uw Stad publiceerden we
een leuke zoektocht in het stadscentrum. Ondertussen zijn
alle formulieren verbeterd en is de winnaar bekend!
Patricia Portier, haar man Geoffrey Hennebert en hun
twee zoontjes hebben alle vragen juist beantwoord en schatten de schiftingsvraag het beste in. De zoektocht was voor
hen een fijne zomeractiviteit. Het evenwicht tussen de vragen
voor volwassenen en deze die de kinderen konden oplossen zat precies goed, volgens papa Geoffrey, die wijkagent
is in Nieuwpoort-Stad. Op maandag 6 oktober feliciteerden
we het gezin persoonlijk en overhandigden we hen de toffe
‘Nieuwpoort-prijs’. Ze kregen een Nieuwpoort-rugzak gevuld
met allerlei gadgets van de stad: een frisbee, een strandbal,
een usb-stick, enkele stylo’s, ballonnen, een poncho, handdoekjes …
In totaal ontvingen we 86 formulieren, waarvan er 8 volledig juist waren ingevuld.
Oplossingen
Voor de nieuwsgierige deelnemers die benieuwd zijn naar de
juiste antwoorden, geven we hieronder een overzicht met de
oplossingen:
1. Foto van de toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk.
2. De buitenmuur van het zwembad telt 400 LED-lichtjes.
3. De brug op de foto is de Coupegorgebrug.
4. Het Koreaplein ligt in het verlengde van de betonnen
constructie over de Arkevaart.
5. In de Oude Veurnevaart 81 kan je verse eieren kopen.
6. Op het terrein van het voormalige voetbalplein ’t Kuipje
is nu het nieuwe rusthuis de ‘Zathe’ gebouwd.
7. Het Hendrik Geeraertplein wordt in de volksmond ook wel 		
eens ’t Zwienemarktje genoemd. Het juiste antwoord was
dus: varken.
8. Aan de achterkant van het stadhuis woonde vroeger d
conciërge. De laatste conciërge die hier woonde was
Simonne.
9. Jeanne Panne is ongetwijfeld de bekendste heks van
Nieuwpoort. In totaal werden 17 heksen tot de brandstapel 		
veroordeeld?
10. De vuurspuwer is aan de Stadshalle bevestigd.
11. Rechtover “Pitta Istanbul” bevond zich jarenlang de bekende
beenhouwerij Deckers. De naam van het gebouw dat hier nu
wordt gebouwd is Residentie Ann Sophie.
12. De meubelwinkel op de foto wordt in de volksmond
Lebbes genoemd.
13. De slogan die op de hondenpoepvuilbakken vermeld
staat is: “Uit liefde voor uw hond”.
14. “Dansende Fonteinen” is de correcte benaming voor de 		
muzikale opvoering op het Fonteinenplein tijdens de zomer.

15. Er zijn 24 vlaggen met een rode tint op het Fonteinenplein.
16. Nieuwpoort telt een aantal verbroederingsgemeentes.
Deze situeren zich in Peru, Zuid-Afrika, Nederland,
Frankrijk, Duitsland en België.
17. De Veurnesluis bevindt zich helemaal rechts.
18. Thys en Umé schuilden in de Ieperstraat tijdens de
Eerste Wereldoorlog.
19. De Arsenaalstraat en de Langestraat vormen de
Karmenhoek.
20. Het detail dat op de foto zichtbaar was (cirkel met
gekleurde steentjes) bevindt zich boven huisnummer 8
in de Ankerstraat.
21. De originele deurklink in de vorm van een strijkijzertje is 		
bevestigd aan de deur van huisnummer 23a in de 			
Ankerstraat.
22. van oorlog en wee
van rampen op zee
van storm en onweer
verlos ons o Heer

VARIA

GEMEENTERAAD
Openbare verkoop van buiten gebruik
gestelde en gevonden goederen
Op zaterdag 22 november 2014 wordt een openbare verkoop georganiseerd in het stadsmagazijn. Van 9 u. tot 10 u. kunt u de te koop
aangeboden goederen bezichtigen en vanaf 10 u. start de verkoop
met opbod.
Een overzicht van de goederen/materialen die zullen verkocht
worden is verkrijgbaar op de centrale aankoopdienst:
Justus Van Clichthovenstraat 42, 8620 Nieuwpoort - T 058 22 44 94
aankoopdienst@nieuwpoort.be

Turnclub Ydrima zoekt extra leden
Turnclub Ydrima, afdeling van de vzw Markant, zoekt enthousiaste dames om te turnen en dit iedere donderdag van 20.30u. tot
21.30u. in de turnzaal van de Basisschool Stella Maris. Interesse? Contacteer Diane Mylle – M 0475 34 40 93.

Word lid van Markant!
Wil je een extra dimensie toevoegen
aan je vrije tijd? Dan zit je goed bij
Markant! In een boeiend gezelschap ontdek je jezelf en krijg je
een bredere kijk op de wereld. Markant biedt je een kwalitatieve
en uitgebreide waaier aan culturele, sportieve en ontspannende
activiteiten. Beleef gezellige momenten en geniet samen met je
nieuwe vriendinnen.
Heb je interesse?
Neem dan contact op met:
Annie Decoene M 0476/29 94 92, annie.odk@gmail.com
Annemarie Vandenbussche T 058/23 14 80,
annevandenbussche@hotmail.com

PanTheater
Nieuwpoort:
Nieuwpoort
Kaput
De theatervoorstelling “Nieuwpoort
Kaput” ging in
november vorig jaar
in première en werd inmiddels reeds vijftien keer op de
planken gebracht. Het stuk wordt op zondag 2 november om 15 u. in centrum Ysara vertoond.
Het toneelstuk begint in oktober 1914 op het moment
dat de totale bevolking van het stadje op de vlucht slaat.
Iedereen moet op bevel van de overheid Nieuwpoort
verlaten. Waar ze naartoe moeten, is voor velen niet
duidelijk.
De centrale scène speelt zich af in de zomer van 1916
in een loopgraaf achter de IJzer waar drie soldaten
lief en leed met elkaar delen. Ze proberen de verveling te lijf te gaan door elkaar verhalen te vertellen. De
belangrijkste vraag is of ze de Duitse aanvallen zullen
overleven. Zoals het alleen maar op het theater (en in de
film) mogelijk is, ontmoeten de mannen hun geliefden in
droomscènes.
In elke oorlog vallen er echter doden en gewonden.
“Nieuwpoort Kaput “ is een gevoelig stuk over de
dwaasheid van het oorlog voeren.
Het stuk wordt doorweven met verhalen van historische personages die de oorlog hebben meegemaakt.
Tenslotte duiken op een aantal plaatsen absurdistische
personages op die op een volkomen averechtse manier
de hopeloze idiotie van elke oorlog illustreren.
Tijdens de voorstelling wordt alle muziek live gespeeld
en gezongen.
Het stuk wordt gespeeld door de volgende cast: Hugo
Sercu, Danny Burki, Nathalie Solard, Dominique Antonissen, Brigitte De Cock, Dimitri Bajart, Geert Puype,
Ronny Vanderstraeten, Ignace Vandewalle, Ann Vanroose, Ianna Feyaerts en Ronny Roose.
De tekst en regie worden verzorgd door Paul Houwen.
Tickets: e 8. Te koop bij de dienst toerisme, aan de
kassa de dag zelf of via info@pantheater.be.
M 0475 86 91 02
Houders van een cultuurabonnement Nieuwpoort: e 5.
Voor overige speeldata en info over de volgende
producties zie www.pantheater.be.

VARIA
Vorming voor verenigingen

Dag Zonder Krediet

Vorig jaar startte een reeks vormingsactiviteiten voor
(bestuurs)vrijwilligers. Voor het seizoen 2014-2015 is een
nieuwe reeks in de maak, verspreid over het noorden van
de Westhoek. In een eerste vorming leer je nieuwsbrieven
versturen met Mailchimp.

Onderteken niet om het even wat!
Op zaterdag 29 november vindt de 11e editie
van de ‘Dag Zonder Krediet’ plaats. Met de
campagne “Onderteken niet om het even wat!”
wil het platform de brede bevolking waarschuwen tegen de gevaren die schuilgaan in de
algemene voorwaarden van contracten – beter
gekend als ‘de kleine lettertjes’. In de week van 24 november
zullen in Vlaanderen, Brussel en
Wallonië diverse acties georganiseerd worden om dit thema
onder de aandacht te brengen, gekoppeld aan het verspreiden
van preventief materiaal (o.a. affiches, filmpjes, ...).
In West-Vlaanderen worden deze acties gecoördineerd door
de 3 samenwerkingsverbanden rond schuldpreventie
‘BudgetInZicht’ (BIZ) waarin de CAW’s, de OCMW’s en de
verenigingen waar armen het woord nemen partner zijn.
Naast de lancering van een Facebookpagina om jong & oud te
sensibiliseren rond de thema’s budget, schulden, krediet en
algemene voorwaarden, zal een folder ‘Wegwijs bij budget
& schuld’ verspreid worden via o.a. scholen, centra voor
basiseducatie ...
De consument staat namelijk sterker als hij weet welke
budget- & schuldhulp het OCMW & het CAW aanbieden.

Mailchimp
Wil je voor je volgende activiteit veel mensen uitnodigen, dan
verstuur je daarvoor best een nieuwsbrief per e-mail. Bij deze
vorming gaan we stap voor stap aan de slag. Hoe verzamel
je e-mailadressen en wat is toegelaten? Hoe laat je mensen
inschrijven op je nieuwsbrief? Daarna gaan we aan de slag met
MailChimp, gratis online software waarmee je je nieuwsbrieven opmaakt. Eens de nieuwsbrief verstuurd, kan je opvolgen
hoeveel mensen je nieuwsbrief effectief gezien hebben.

Praktisch
- Breng de inloggevens van je e-mailadres mee, zodat je jouw
account kan bevestigen en je nieuwsbrieven kan versturen.
- Basis PC-vaardigheden vereist (vensterbeheer, klikken,
slepen, etc.)
- Wanneer? 22 en 29 november, 9 u. - 12 u., OC Beerst,
Hendrik Consciencestraat 7, Diksmuide.
- Kostprijs: e 6 voor inwoners van De Panne, Koksijde,
Nieuwpoort, Alveringem, Veurne, Lo-Reninge, Houthulst
en Diksmuide (anderen betalen e 12)
- Inschrijven tot en met 14/11 op www.vormingplusow.be
of telefonisch T 058 31 14 94
Andere thema’s
- Verzekeringen en aansprakelijkheid (Nieuwpoort)
- Website bouwen voor je vereniging (Houthulst) 21 en 28 februari en 7 maart 2015
- Facebook voor je vereniging (Veurne) - 16 mei 2015

Organisatie
VormingPlus, Vrijwilligerspunt Diksmuide en Achthoek, het
intergemeentelijke samenwerkingsverband van De Panne,
Koksijde, Nieuwpoort, Alveringem, Veurne, Lo-Reninge,
Houthulst en Diksmuide.

Kerstconcert Jo Vally
Op 13 december organiseert de Reuzengilde van Nieuwpoort
een kerstconcert met Jo Vally in de Onze-Lieve-Vrouwekerk
van Nieuwpoort. De volledige opbrengst gaat naar de
Reuzengilde.
toeristische infokantoren van Nieuwpoort-Stad en
Nieuwpoort-Bad, resp. Marktplein 7 en Hendrikaplein 11,
8620 Nieuwpoort – T 058 22 44 44, T 058 23 39 23

Een overzicht van alle acties op www.dagzonderkrediet.be.
Hulp nodig bij financiële problemen?
Surf naar www.eerstehulpbijschulden.be of ga langs bij het
OCMW of CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) in jouw
buurt!

Rode Kruis Nieuwpoort
Cursus Hartveilig: reanimeren met AED
Het Rode Kruis wil de overlevingskans bij
een hartstilstand vergroten. Benieuwd hoe een AED-toestel
werkt? Grijp je kans om ermee te leren werken tijdens de
cursus ‘reanimatie met AED’ in Centrum Ysara op vrijdag 5
december 2014 van 19 u. tot 22 u. Wie weet komt de opgedane kennis als geroepen bij een noodgeval.
Vicky Vantomme, vorming@nieuwpoort.rodekruis.be,
M 0475/50 10 10.
Cursus EHBO
Vanaf 14 januari 2015 organiseert het Rode Kruis een
cursus EHBO in Nieuwpoort. De tien lessen gaan wekelijks
door op woensdag, van 19 u. tot 22 u. in het lokaal van het
Rode Kruis in de Vismijn (eerste verdiep).
Data: 14/01, 21/01, 28/01, 04/02, 11/02, 25/02, 04/03, 11/03,
18/03 en 25/03
Vicky Vantomme, vorming@nieuwpoort.rodekruis.be,
M 0475/50 10 10.
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Briljanten jubileum
Norbert Claeys en Jenny Baertsoen huwden 65 jaar geleden op
29 augustus 1949. Beiden zijn afkomstig uit Dentergem en in 1954
settelden ze zich in Veurne, waar
ze samen hun garage uitbaatten.
Vorig jaar namen ze hun intrek in
het woonzorgcentrum De Zathe in
Nieuwpoort waar ze genieten van
een welverdiende rust.

Gouden jubileum
Anny Vanlerberghe en Hendrik Ramboer stapten op 11 juli 1964
in het huwelijksbootje. Het West-Vlaamse koppel woonde zo’n 40
jaar in Antwerpen en besliste in 2005 naar Nieuwpoort te verhuizen. De jubilarissen voelen zich bijzonder goed thuis in onze
stad. Anny werkte jarenlang in de zaak van haar oudste broer. Na
een mooie loopbaan van 43 jaar bij de posterijen geniet Hendrik
samen met Anny al 18 jaar van zijn pensioen.

Vijftig jaar gehuwd
Roger Deprez en Annie Matten
gaven elkaar op 27 augustus
1964 hun jawoord in Oostnieuwkerke, waar ze 53 jaar
bleven wonen. Ze richtten
samen het bedrijf Matic op,
een firma gespecialiseerd in
matrijzenbouw. In 1997 besloot
het koppel naar Nieuwpoort te
verhuizen. Annie en Roger zijn
de trotse ouders van vier kinderen en genieten van het gezelschap van hun zes kleinkinderen en één achterkleinkind.
Ze zijn echte levensgenieters
en houden van reizen.

IN BEELD
Tennisclub Issera bestaat 60 jaar
De Nieuwpoortse tennisclub Issera werd in 1954 gesticht met als doel de tennissport te promoten. Het clubhuis en de terreinen zijn
gevestigd in het Astridpark. De club telt vandaag 363 leden en wordt geleid door de voorzitter Guy Louis. Na talrijke investeringen in
het laatste decennium en het organiseren van diverse activiteiten is de tennisclub uitgegroeid tot een bloeiende sportvereniging met
een groeiend ledenaantal.

FairTradeGemeente ondertekent
wensenvlag
Nieuwpoort behaalde op 20 september 2010 de titel van FairTradeGemeente. Dat geeft aan dat de gemeente en haar inwoners FairTrade en lokale duurzame landbouw een warm hart
toedragen. Op 7 september 2014 is de helft van Vlaanderen een
FairTradeGemeente. Dit werd officieel gevierd in Oudenaarde
waar een heuse FairTradeGemeente ‘wensen-vlaggenketting’
werd getoond aan het brede publiek. Volgens het principe van de
Tibetaanse gebedsvlaggen werden er talrijke wensen de wijde
wereld ingestuurd. Ook het stadsbestuur van Nieuwpoort kreeg
een stukje vlag waarop één of meerdere wensen voor een betere
FairTrade wereld werden geschreven. Er werd gekozen om de
afdruk van een hand te tekenen als symbool voor ‘iemand of iets
de hand reiken’ of ‘de handen uit de mouwen steken voor een
rechtvaardigere wereld’.

Oprichting Frans oorlogsmonument
Volgend jaar richt het stadsbestuur, in samenwerking met de Franse
Ambassade en het Frans Consulaat-Generaal, een nieuw oorlogsmonument op ter ere van de Franse Fusiliers Marins en de Zouaven. Het
gedenkteken wordt geplaatst nabij het sluizencomplex. In het monument komt een urne die aarde (Terre d’Amis) zal bevatten uit Senegal,
Marokko, Tunesië, Algerije, Frankrijk en Nieuwpoort. Aan de Redanweg werd poldergrond ingezameld waarna er in het militair kamp van
Lombardsijde zand werd opgeschept van “La grand dune”. Op deze
symbolische plaats bevindt zich het graf van de Franse luitenant Thuret. De aarde en het zand worden in een van de zes kleurrijke urnes
gestopt, die vervaardigd werden door de Nieuwpoortse kunstenares
Magda Bollion.
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Vijftigjarig bestaan Sea Scouts en Sea Guides Nieuwpoort
Naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de Nieuwpoortse Sea Scouts en Sea Guides werden de afdelingen jongwelpen en
jongverkenners samen met het comité “oud scouts” en het steuncomité op 27 september ll. ontvangen op het stadhuis. De Nieuwpoortse scouts kunnen in dit jubileumjaar terugblikken op een bijzonder geslaagde en actieve werking. Deze jeugdvereniging laat
jongeren toe om zich op een gezonde, ontspannende en educatief verantwoorde manier te ontplooien.

Verwelkoming
aartsbisschop
Salvador Piñeiro
Op dinsdag 30 september had het stadsbestuur van Nieuwpoort de eer om de
aartsbisschop van Ayacucho, Salvador
Piñeiro, te ontvangen. Sinds 1998 bestaat
er een verbroedering tussen stad Nieuwpoort en Ayacucho, gelegen in Peru. In
2007 werd het samenwerkingsverband ter
plaatse officieel ondertekend. Nieuwpoort
ondersteunt er diverse lokale projecten
voor straatkinderen. De vereniging ’De
vrienden van La Paz’ zet zich al jarenlang
in voor het werk in Peru. Mede dankzij de
goede contacten tussen de aartsbisschop
en Nieuwpoortenaar Geert Jacobs kon dit
bezoek verwezenlijkt worden.

in Nieuwpoort
VARIA

SPORT

1 november
Havenrondvaart te Nieuwpoort
Ontdek Nieuwpoort vanop het water. Exclusieve zichten en prachtig panorama van de
Noordzee gegarandeerd. Vaar langs de gezelligste vissershaven en de grootste jachthaven van Noord-Europa, het Albert I-monument, de vismijn, het sluizencomplex ‘De
Ganzepoot’ en het natuurreservaat de Ijzermonding. Bezoek na de rondvaart de minitentoonstelling VISIOEN over hedendaagse
visserijtechnieken. Van 15 u. tot 16 u. Info en
organisatie: Rederij Seastar, R. Orlentpromenade 2 - www.seastar.be

7 oktober
28 maart Winterlessen tennis
De tennisclub organiseert op zaterdagochtend collectieve en individuele lessen voor
de jeugd. Locatie: Sporthal, Leopold II park.
Kostprijs: e 175 per persoon voor 20 lesuren. Vanaf 3 jaar. Op zaterdag van 9 u. tot 12
u. Info en organisatie: KTC Issera, Astridpark
6 - www.issera.be - jeugdbestuur@issera.be.

2 november en 7 december
Bijeenkomst Postzegelclub van
de Westhoek
Bespreking nieuws uit de filateliewereld en
studie van postzegels uit binnen- en buitenland. Postzegelveiling onder de aanwezigen.
Spreekbeurten door filatelisten. Aanvang om
09.45 u. Locatie: hotel Cosmopolite, Albert Ilaan 141. Info: em026@skynet.be – T 058 23
37 42 – T 059 43 82 53.
3 november – 1 december
Relax-meditaties
Energetische meditatie-avonden op de eerste maandag van de maand. Energetisch
werk met aura-healing en acupressuur-tips
geleid door Wilfried Op de Beeck (gepensioneerd yoga-leraar) of Nadine Ooghe (diploma energetisch werk en verantwoordelijke Limen West-Vlaanderen). Aanvang om
19.30 u. op 3/11 en 1/12. Kostprijs: e 5 per
persoon incl. drankje. Locatie: Cultuurhuis,
Hoogstraat 2. Info en organisatie: De Engelcirkel – M 0477 41 14 97 – engelcirkel@gmail.
com – www.engelcirkel.be.
17 november en 15 december
Cursus Angelologie
De cursus “Angelologie” bevat vier lessen
van drie uur en handelt over Engel-wetenschap. Kostprijs: e 30 per sessie van 3 uur.
Aanvang om 19 u. De cursus bevat een foedraal met kleurenpapier, zilver- en goudstiften, 9 kaarsjes, kopieën van 12 thema’s over
engelen, 1 willowtree Engel…
Locatie: ‘t Kasteeltje, Hoogstraat 2. Info en
organisatie: De Engelcirkel – M 0477 41 14
97 – engelcirkel@gmail.com – www.engelcirkel.be.

9 oktober – 18 december
Tai Chi cursus
Tai Chi is een reeks van bewegingen die uitgevoerd worden op een heel zachte manier.
Ontspanning, concentratie, evenwicht, coördinatie en vloeiend uitvoeren van de bewegingen is heel belangrijk. Door onze gedachtenmolen stil te zetten maken we onze geest
rustig. Vanuit die stilte krijgen we terug connectie met ons lichaam. Het is dus een ideale manier om lichaam en geest in evenwicht
te brengen. De lessen gaan telkens door op
donderdag en vangen aan om 14 u. Kostprijs:
e 60 per persoon, e 50 voor inwoners van
Nieuwpoort. Locatie: Stadshalle, Marktplein
5. Info en organisatie: sportdienst – T 058 23
75 40 – sport@nieuwpoort.be.
MUZIEK
1 november
Aperitiefconcert “Ziel en Zaligheid”
Het koor Cantabile onder leiding van An
Halffman luistert elk jaar de viering voor de
St. Bernardusfeesten op. De groep gaf vorig
jaar een prachtig kerstconcert. Deze keer
brengen ze het concert “Ziel en Zaligheid’
met liederen van hoop. Aanvang om 11 u.
Tickets: VVK e 10 - ADD e 12
Locatie:St.-Bernarduskerk,
St.Bernardusplein 2. Info en organisatie:
Werkgroep i.s.m. met Kerkfabriek St-Bernardus en Stadsbestuur Nieuwpoort,
www.nieuwpoort.be.
1 november, 29 november
en 13 december
Dansavond Florealclub
Dansavond met DJ in de tea-room van ons
vakantiecentrum. Iedereen welkom! Aanvang om 20.30 u. Locatie: Floreal, Albert-Ilaan 74. Info en organisatie: http://www.florealclub.be – T 058/22 46 00
8 november Fuif back to the 90’s
Party met enkel muziek van de jaren 90. De
mountainbike club Jeanne Panne Bikers van
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Nieuwpoort organiseert voor de 3de maal de
intussen bekende ‘Go back to the 90’s party’
in de vismijn te Nieuwpoort. Niet alleen kun
je er genieten van de muziek van de jaren 90
maar ook van onze cavabar. Als topper komt
er een guest dj: Sven Ornelis. Kaarten zijn
enkel in voorverkoop te verkrijgen, bij garage
Sarazijn (Nieuwpoortlaan 125, Lombardsijde), Café De Ganzenpoot (P. Deswartelaan
5, Nieuwpoort), Café Brasserie De Luwte
(Marktplein 18, Nieuwpoort) en bij het bestuur. Locatie: Zaal Iseland, Vismijn, Kaai. Info
en organisatie:stijn.deschilder@gmail.com
2, 9, 16, 23 en 30 november,
14, 21 en 28 december
Aperitiefconcert
Aanvang om 11 u. Locatie: Tearoom Floreal,
Albert-I-laan 74. Info en organisatie: http://
www.florealgroup.be, T 058/22 46 00.

DONDERDAG FILMDAG
Deze donkere wintermaanden zijn ideaal
voor een gezellig filmmoment in Centrum
Ysara en de City.
Er is een namiddagvertoning om 14 u. en
een avondvertoning om 20 u.
Een ticketje kost e 4,00 of e 2,00 met de
jeugdvoordeelpas.
Info en organisatie: dienst cultuur
T 058 79 50 00 – cultuur@nieuwpoort.be
www.cultuurnieuwpoort.be.
6 november
‘The Book Thief’ om 14 u. en om 20 u.
Liesel is een bijzonder en heldhaftig meisje
dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in
Duitsland naar een pleeggezin wordt gestuurd. Voor Liesel en de joodse vluchteling
Max is de kracht van woorden en verbeelding de enige manier om te ontsnappen
aan de ingrijpende gebeurtenissen om hen
heen.
Locatie: Theaterzaal City - Valkestraat 18 Nieuwpoort-Stad
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20 november
‘Maleficent’ om 14 u. en om 20 u.
Maleficent beleeft een idyllische jeugd in
een vreedzaam en bosrijk koninkrijk, tot
op een dag een leger binnenvalt en de
harmonie van het land in gevaar brengt. Ze
is uit op wraak en moet het in een heftige
strijd opnemen tegen de opvolger van de
binnenvallende koning.
Locatie: Centrum Ysara - Dienstweg
Havengeul 14 - Nieuwpoort-Bad

tot de schat van de draak Smaug.
Locatie: Centrum Ysara - Dienstweg
Havengeul 14 - Nieuwpoort-Bad

Helaas is Emmet hopeloos en hilarisch
slecht voorbereid op dit avontuur.

KINDERFILMNAMIDDAG

4 december
‘The fault in our stars’ om 14 u. en om 20 u.
Hazel en Gus zijn twee heel bijzondere tieners die een wrange humor, een minachting voor het conventionele en de liefde delen. Hun relatie is des te wonderbaarlijker
gezien het feit dat Hazels andere constante
metgezel een zuurstoftank is, Gus grappen
maakt over zijn beenprothese en ze verliefd
op elkaar werden bij een steungroep voor
kankerpatiënten.
Locatie: Theaterzaal City - Valkestraat 18 Nieuwpoort-Stad

Voor e 3,00 of e 1,50 met jeugdvoordeelpas kunnen de jongsten onder ons zich in
Centrum Ysara laten meeslepen tijdens de
kinderfilmnamiddag.
Info en organisatie: dienst cultuur – T 058
79 50 00 – cultuur@nieuwpoort.be –
www.cultuurnieuwpoort.be.
3 december
‘Sinterklaas en de pepernoten chaos’
om 14 u.
Wanneer alle pepernoten uit de opslagplaatsen van Sinterklaas op mysterieuze
wijze verdwijnen, zijn alle Pieten in paniek.
De jonge Eva en Milan hebben echter een
vermoeden dat de kwaadaardige zakenman
Brutus Brein achter de diefstal zit.

30 december
‘Tinkerbell en de piraten’ om 14 u.
Zarina is een onbegrepen elfje en
elfenstof-bewaarder. Wanneer ze de
belangrijke Blauwe Elfenstof uit Pixie
Hollow steelt, vliegt ze er vandoor om te
gaan samenwerken met de piraten van
de Schedelrots. Het is nu aan TinkerBell
en haar elfenvriendjes om een groot
avontuur aan te gaan en de elfenstof weer
terug te brengen.

HERDENKING WO I

18 december
‘The Hobbit II – The desolation of Smaug’
om 14 u. en om 20 u.
Na een succesvolle doortocht over en
onder de Mistige Bergen, moeten Thorin en
zijn gezelschap de reis naar de Eenzame
Berg voltooien en Balings moet de Geheime Deur zoeken die hem toegang verleent

23 december
‘The Lego Movie’ om 14 u.
Emmet is een doorsnee, braaf Legopoppetje, dat door een misverstand wordt
aangezien voor de ‘uitverkorene’ die de wereld zal redden. Hij gaat op missie om een
eind te maken aan het schrikbewind van
de boosaardige tiran, president Business.

9 november
Jaarlijkse 14-18 Wandeling
Het dorp Sint-Joris, dat aanvankelijk SintJoris-ten-Dijke heette, werd gesticht vanuit
Ramskapelle tegen een toenmalige zeedijk
gelegen ter hoogte van de begraafplaats.
In WO I werd het dorp volledig verwoest en
heropgebouwd op een nieuwe locatie: aan
de overzijde van de Brugsesteenweg, dichter bij Nieuwpoort.
Tijdens de wandeling wordt de aandacht
gevestigd op de belevenissen van Sint-Joris tijdens WOI.
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Er wordt dieper ingegaan op de Duitse aanvallen tijdens de maanden mei en juni 1918,
het tragische oorlogsverhaal van de gebroeders Masschelein uit Beselare (recentelijk
gepresenteerd op Focus) en de boeiende
dorps- en landschapsgeschiedenis. Aanvang
om 13.30 u.
Tickets: e 2 per persoon, e 5 per gezin.
Locatie: Sint-Jorisplein 1, Sint-Joris.
Info en organisatie: Godfried Vandenberghe
Ruimte Diksmuide, Sint-Joris
ruimte.diksmuide@skynet.be
T 051/50 08 66.
Tot 11 november Tentoonstelling
Sint-Joris aan de Ijzer 14-18
Enkel tijdens de weekends en herfstvakantie
tussen 10 en 17 u. Locatie: Sint-Gregoriuskerk, Sint-Jorisplein, Sint-Joris.
Info en organisatie: Marie-Chantal Loones,
sint-joris-aan-de-ijzer@telenet.be.
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27 november
Voordracht ‘De sluiswachter van de Ijzer’
De Vlaamse historicus Benedict Wydooghe
is al jaren gefascineerd door het verhaal van
Hendrik Gheeraert, de man die in 1914 de
sluizen in Nieuwpoort omdraaide en zo het
Duitse
leger
tegenhield. In
zijn boek ‘De
sluiswachter
van de Ijzer’
beschrijft
hij
zijn zoektocht
naar de laatste sporen van
de onderwaterzetting van
de Ijzervlakte.
Aanvang om 20 u.
Locatie: City, Valkestraat 18.
Info en organisatie: Dienst cultuur
Nieuwpoort, Valkestraat 18
www.cultuurnieuwpoort.be

Like de pagina ‘stad Nieuwpoort’
op Facebook

18 november
Vertelnamiddag
Vertelnamiddag over ‘De Groote Oorlog’ onder begeleiding van Miguel Bouttry. Aanvang
om 14 u. Tickets: e 3 voor leden KVLV of
Gezinsbond - e 5 voor niet-leden. Locatie:
Dorpshuis d’Oude Schole, Ramskapelle. Info
en organisatie: gezinsbond Ramskapelle
Sint-Joris - els.degrande@telenet.be
http://ramskapelleleeft.blogspot.com
http://gezinsbondrs.blogspot.be.
		

of volg ‘stadNieuwpoort’
op Twitter

en blijf zo op de hoogte van
nieuwe activiteiten, leuke weetjes
en belangrijke mededelingen.

Kwaliteitsvolle EPC’s
De eerste stap naar energiezuinig wonen!
open woningen
halfopen woningen
gesloten woningen
appartementen
studio’s

Principaal: Argenta Spaarbank nv - Argenta Assuranties nv

Loïc Soenen - Energiedeskundige Type A
www.epc-westhoek-kust.be
+32 474 19 77 71
info@epc-westhoek-kust.be
Erkenningsnummer EP13991

Investeer vandaag, geniet later.

Doe aan pensioensparen.

Uw appeltje voor de dorst • www.argenta.be

ZAKENKANTOOR

Debruyne bvba
Marktplein 13
8620 Nieuwpoort
tel 058/23.84.68
fsma a-b 26698
on 0458.041.225

KOELTECHNIEK

AIRCO

SERVICE:
24/24 7/7

JASPER TIMMERMAN KOELTECHNIEK
Melkerijstraat 2D

Koel & Diepvriescellen

8600 Diksmuide (Leke)

Isotherme Constructies

Tel: 051/50.55.86
GSM: 0471/59.75.86

Winkelinrichting (Koelmeubels)

info@jtk-koeltechniek.be

Flessenkoelers & Tapinstallaties

www.jtk-koeltechniek.be

Wijnkoeling

UW (T)HUIS
IN NIEUWPOORT
KOPEN OF VERKOPEN?
Grondwerken
Tuinaanleg
Plaatsen van omheining en schanskorven
Laswerk
Onderaanneming

Franslaan 150 - 8620 Nieuwpoort
T. 058 23 22 20 - G. 0476 96 09 84
www.olivierplatteau.be
info@olivierplatteau.be

Willem de Roolaan 33 - 8620 Nieuwpoort
T +32 476 35 83 97 - info@hansternier.be

www.hansternier.be

