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UW STAD
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Beste lezers,
De wereldwijde herdenking van 100 jaar Grote Oorlog is momenteel volop aan de gang. Ook in eigen
land werd het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog
op een serene wijze herdacht.
In het najaar staan er in onze stad meerdere herdenkingen op stapel. Nieuwpoort fungeerde immers vier jaar lang als eerste stad van het Westelijk Front
tussen de Noordzee en Zwitserland. Nieuwpoort was het beginpunt van
40.000 km loopgraven. In het nieuwe bezoekerscentrum ‘Westfront Nieuwpoort’ komen onze oorlogsgeschiedenis en de onderwaterzetting van de
IJzervlakte uitvoerig aan bod.
De eerste steen van dit bezoekerscentrum werd op 11 januari 2014 gelegd.
De officiële opening van ‘Westfront Nieuwpoort’ grijpt plaats op zaterdag 18
oktober a.s.
En op zondag 19 oktober a.s. is iedereen welkom om een kijkje te nemen
in dit gloednieuw bezoekerscentrum! Bovendien kunnen de inwoners van
Nieuwpoort vanaf 1 november tot 31 december 2014 gratis terecht in ‘Westfront Nieuwpoort’.
Op 17 oktober 2014 organiseert de Provincie West-Vlaanderen een groots
participatief project onder de naam Lichtfront ’14. Dit is het eerste grote
publieksevenement van de herdenking van Wereldoorlog I.
Op die dag wordt met het massaspektakel ‘Lichtfront’ het westelijk front
door een menselijke ketting van zo’n 8.745 fakkeldragers uitgebeeld. Deze
ketting start in Nieuwpoort en eindigt in Ploegsteert.
Verder worden op zaterdag 25 oktober a.s. de staatshoofden van de landen
die betrokken waren bij de Eerste Wereldoorlog uitgenodigd door Koning
Filip op een ingetogen plechtigheid aan het Koning Albert I-monument.
Daarnaast wordt op zaterdag 25 oktober a.s. 100 jaar Slag Van Ramskapelle
herdacht. Deze herdenking gaat gepaard met de officiële inhuldiging van het
monument met een oriëntatietafel over deze historische slag.
Deze zomer greep in het landelijke Ramskapelle trouwens op 2 augustus ll.
een vredeswake gevolgd door een prachtig vredesconcert plaats.
In deze editie vindt u heel wat meer informatie over de diverse herdenkingen
en evenementen ter gelegenheid van 100 jaar Groote Oorlog.
Burgemeester ir. Roland Crabbe

Burgemeester, ir. Roland Crabbe
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MILIEU
Ophaling huisvuil september en oktober 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: , 15 en 29 september
en 13 en 27 oktober 2014
- Ophaling papier en karton: 8 september
en 6 oktober 2014
- Ophaling GFT: 8 en 22 september en 6
en 20 oktober 2014
Zone B: Simli
- Ophaling huisvuil: tweewekelijks
op dinsdag.
- Ophaling PMD: 1, 15 en 29 september
en 13 en 27 oktober 2014
- Ophaling papier en karton: 8 september
en 6 oktober 2014
- Ophaling GFT: 8 en 22 september en
6 en 20 oktober 2014

Zone C: nieuwe wijken
- Ophaling huisvuil: tweewekelijks
op dinsdag.
- Ophaling PMD: 1, 15 en 29 september
en 13 en 27 oktober 2014
- Ophaling papier en karton: 8 september
en 6 oktober 2014
- Ophaling GFT: 8 en 22 september
en 6 en 20 oktober 2014
Zone D: stadskern
- Ophaling huisvuil: wekelijks op
donderdag.
- Ophaling PMD: 1, 15 en 29 september
en 13 en 27 oktober 2014
- Ophaling papier en karton: 9 september
en 7 oktober 2014
- Ophaling GFT: 1, 15 en 29 september
en 13 en 27 oktober 2014

Zone E: buitenrand stad, Sint-Joris en
Ramskapelle
- Ophaling huisvuil: tweewekelijks
op vrijdag.
- Ophaling PMD: 1, 15 en 29 september
en 13 en 27 oktober 2014
- Ophaling papier en karton: 9 september
en 7 oktober 2014
- Ophaling GFT: 1, 15 en 29 september
en 13 en 27 oktober 2014

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

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

Stroomgebiedbeheerplannen
Schelde en Maas in openbaar
onderzoek 9/07/14 – 8/01/15
Van 9 juli 2014 tot 8 januari 2015 liggen de ontwerpen van de
stroomgebiedbeheerplannen voor de Schelde en de Maas 2016-2021
in openbaar onderzoek. Tijdens deze 6 maanden kan iedereen de
plannen raadplegen op www.volvanwater.be en eventueel reageren
via een digitaal inspraakformulier.
De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen
om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om ons beter te beschermen tegen overstromingen. Ook
de zoneringsplannen en gebied dekkende uitvoeringsplannen, die
vastleggen hoe en wanneer het afvalwateren van alle huizen in
Vlaanderen gezuiverd wordt, zijn in de stroomgebiedbeheerplannen
opgenomen.
De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas bestaan
uit verschillende delen. Naast de beheerplannen voor de Vlaamse
delen van de stroomgebied districten van Schelde en Maas zijn er
ook deelplannen voor de elf bekkens en voor de zes grondwatersystemen in Vlaanderen.
Op www.volvanwater.be krijg je een overzicht van de plandelen en
acties die voor je stad of gemeente relevant zijn. Via geo-loketten
kom je te weten welke acties in de buurt gepland zijn of hoe en wanneer het afvalwater in je straat gezuiverd wordt. Je vindt er ook een
wegwijsfolder en een overzicht van informatievergaderingen die in
het najaar georganiseerd worden.

Meer informatie over het integraal waterbeleid vind
je op www.integraalwaterbeleid.be waar je o.a. de nieuwe
publicatie ‘Integraal waterbeleid in Vlaanderen, samen
voor een gestroomlijnd waterbeleid’ vindt. Er zijn ook
folders beschikbaar bij de technische dienst, cel milieu,
Willem De Roolaan 90 – T 058 22 44 51.

MILIEU
Thuiscomposteren… iets voor jou?
Wil je beginnen met thuiscomposteren? Je composteert
al, maar je hebt nog vragen? Dan is deze gratis compostcursus zeker iets voor jou!
Een ervaren compostmeester leert je in drie sessies de
basis van het thuiscomposteren.
Waar en wanneer?
Zaterdag 11 oktober van 9 u. tot 12 u.: kennismaking met
het abc van thuiscomposteren op de kinderboerderij, ElfJuliwijk 6a, Nieuwpoort.
Zaterdag 18 oktober van 10 u. tot 12 u.: rondleiding op een
afvalarm domein, de Palingbeek, Zillebeke.
Zaterdag 25 oktober van 9 u. tot 12 u.: zelf aan de slag –
praktijk van het thuiscomposteren op de kinderboerderij,
Elf-Juliwijk 6a, Nieuwpoort.
Inschrijven?
Deze cursus, inclusief documentatiemateriaal is gratis en
volledig vrijblijvend. Vooraf inschrijven is een must want het
aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven kan via
compostmeester@ivvo.be of T 057 23 08 83.

Week van de
Fairtrade
In 2010 kreeg de stad Nieuwpoort
de titel van ‘Fairtrade gemeente’.
Om deze titel te behouden moeten er jaarlijks
een aantal acties ondernomen worden.
Daarnaast heeft het stadsbestuur de opdracht om duurzame
productie- en consumptiepatronen te bevorderen. Naar aanleiding
van de Week van de Fairtrade zal de trekkersgroep naar jaarlijkse
gewoonte op de vrijdagmarkt van 3 oktober 2014 een aantal Fairtrade
producten promoten.
Inwoners die hieraan willen meewerken kunnen zich aanmelden via
milieu@nieuwpoort.be.
www.weekvandefairtrade.be.

Ophaling grofvuil op afroep
Op woensdag 17 september 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.

Groencontainers
Er worden terug
groencontainers
geplaatst waar
‘groenafval’ in
beperkte hoeveelheden
kan afgegeven worden
op vertoon van je
containerparkkaart.
Data en locaties:
• Zaterdag 4 oktober van 8 u. tot 12 u.: 		
Guido Gezelleplein
• Zaterdag 4 oktober van 13 u. tot 17 u.: 		
Sint-Jorisplein
• Zaterdag 11 oktober van 8 u. tot 12 u.: 		
Parking Kinderboerderij
• Zaterdag 11 oktober van 13 u. en 17 u.: 		
Ramskapelle Dorpsplein
• Zaterdag 18 oktober van 8 u. tot 12 u.: 		
Parking sportpark
• Zaterdag 18 oktober van 13 u. tot 17 u.: 		
Parking stadsmagazijn J. Van Clichthovenstraat

GEZOND
Geestelijk gezonde namiddag voor senioren
Senioren kunnen op vrijdag 10 oktober 2014 in Centrum Ysara terecht voor een boeiende namiddag rond het thema geestelijke
gezondheid. Om 14 u. staat het educatief theater ‘Geluk op grootmoeders wijze’ op het programma. Het stuk speelt zich af in
een café, waar een groepje bevriende senioren er hun wekelijkse
bijeenkomst houden. Deze voorstelling geeft een antwoord op de
vraag hoe je ook als 60-plusser ‘Fit in je hoofd’ kan blijven. Na het
toneelstuk volgt een ludiek en ontspannend programma met muziek,
moppen en sketches. Achteraf wordt op een gemoedelijke wijze,
onder professionele begeleiding nagepraat over de tips die tijdens
het toneelstuk aan bod kwamen.
Vrijdag 10 oktober 2014, van 14 u. tot 17 u.
Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14,
Nieuwpoort-Bad - Inkom is gratis.
Vooraf inschrijven: sociaalhuis@nieuwpoort.be of
T 058 22 38 75 met vermelding van naam,
aantal personen en contactgegevens.

Week van de Geestelijke Gezondheid
Neem deel aan de wedstrijd en maak kans op een prijs!
Op 10 oktober is het wereldwijd de ‘Dag van de Geestelijke Gezondheid’.
Nieuwpoort zal in samenwerking met het Logo Brugge-Oostende en de
Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) in de eerste twee
weken van oktober extra aandacht aan dit thema schenken. Zo zet de
bibliotheek haar boekenaanbod rond geestelijke gezondheid in de kijker,
komt er in het stadhuis een infostand te staan, wordt er in Centrum Ysara
speciaal voor senioren een informatieve namiddag georganiseerd (meer
info: zie verder in dit blad) en wordt er een wedstrijd georganiseerd, waarbij men kans maakt op één van de prijzen ter waarde van e 25.
Voel je je goed in je vel? Dan ben je tot veel in staat. Een dipje of tegenslag
komt iedereen echter wel eens tegen. Neem eens een kijkje op de website www.fitinjehoofd.be. Deze is bedoeld om je geestelijke gezondheid te
trainen en te verzorgen. Er wordt meer uitleg gegeven over verschillende
psychische klachten en je vindt er tips om je mentale welzijn te verbeteren.

Quiz – Week van de Geestelijke Gezondheid
Antwoord vraag 1:

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

Antwoord vraag 2:

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

Antwoord vraag 3:

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

Naam:

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

Adres:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Doe mee en win!
De website www.fitinjehoofd.be goed
bekeken? Probeer dan deze vragen te
beantwoorden:
1. Hoe heet de Vlaamse campagne
om de geestelijke gezondheid bij
jongeren van 12 tot 16 jaar te
bevorderen?
a. Noknok
b. Mokmok
c. Knokknok
2. Vul de tip aan: Probeer iets … uit!
a. anders
b. nieuws
c. leuks
3. Welke tip maakt GEEN deel uit van de
fit in je hoofd-campagne ?
a. Gun jezelf rust
b. Laat je niet leiden door de mening van anderen
c. Durf nee te zeggen

Vul het antwoordstrookje in en deponeer het tussen 1 en
15 oktober 2014 in de urne bij de bibliotheek, de balie van
het stadhuis, de toeristische dienst in Nieuwpoort-Bad of
het OCMW. Je kan de antwoorden en je contactgegevens
ook doormailen naar sociaalhuis@nieuwpoort.be. Er zijn
vijf prijzen te winnen, die je geestelijke gezondheid een
boost kunnen geven. Veel succes!

Mailadres:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loting van de winnaars: maandag 20 oktober 2014.

LANDBOUW & VISSERIJ
Oesterbeurs en Nieuwpoort International Boat Show
vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 oktober 2014
Oesterbeurs
Kom proeven van koude én warme oesters en geniet van een glaasje
champagne in de oesterbar van de Nieuwpoortse Blauwe Boei in de
vismijn. En geef uw ogen de kost op de Nieuwpoort International
Boatshow. In de stedelijke vismijn staan de mensen van de vzw
Nieuwpoortse Blauwe Boei klaar op de oesterbeurs met heerlijke
oesters afkomstig van Ria d’Etel (56 – Morbihan). De oesters
worden geopend door oesterkweker J.N. Yvon en zijn medewerkers.
Je kan er niet alleen terecht voor heerlijke warme of koude oesters,
maar ook voor een verfrissende Noorse schotel, gebakken vis, verse
Nieuwpoortse garnaalsoep, een schotel met charcuterie of lekkere
foie gras. Wie dit wenst, kan aan de ingang van de stedelijke vismijn
oesters kopen om mee te nemen naar huis. Er kan ook gezellig
iets gedronken worden aan de bar: frisdrank, bier, wijn, cava en
champagne!
De officiële opening zal plaatsvinden op vrijdag 24 oktober 2014.
Op zaterdag 25 en zondag 26 oktober bakt
vzw Promovis opnieuw heerlijke visjes.

Organisatie: Nieuwpoortse Blauwe Boei.

International Boatshow
Op de Nieuwpoort International Boatshow
kun je terecht voor de aankoop van nieuwe
en tweedehandsboten, maar ook voor de aankoop van vervoerbaar
tweedehandsmateriaal. Op de Boatshow presenteren verschillende
promotiestanden hun services en producten. Er is ook een
cateringzone voorzien met zicht op de jachthaven. De Boatshow
gaat door op en rond het water.
Locatie: VVW Nieuwpoort, Watersportlaan 11
Shuttle service
Er is ook een toeristisch treintje voorzien met volgende opstaphaltes:
- Dienst toerisme, Hendrikaplein 11, 8620 Nieuwpoort
- Vismijn
- Nieuwpoort International Boat Show
Tijdschema toeristisch treintje:
- Vrijdag: 17 u. – 24 u.
- Zaterdag: 11 u. – 24 u.
- Zondag: 11 u. – 20 u.

Dag van de Garnaal
11 oktober 2014
Ook dit jaar kan iedereen genieten van de talrijke activiteiten
aangevuld met lekkere garnalenhapjes in de stedelijke vismijn.
Het programma zal halverwege september beschikbaar zijn bij
de dienst landbouw en visserij – T 058 22 49 71.

SOCIALE ZAKEN
Dakisolatie
Nog geen dakisolatie in je huurwoning? Hoog
tijd voor actie! Nu supervoorwaarden voor
bepaalde verhuurders!
Dakisolatie is een must. Dit niet enkel om
energieverspilling tegen te gaan, maar ook omdat vanaf 2015
een dakisolatienorm van kracht wordt. Geen dakisolatie betekent dan strafpunten in een onderzoek van de woningkwaliteit.
Dat samen met andere gebreken kan leiden tot een ongeschiktheidverklaring voor bewoning. Vanaf 01/01/2020 zal het ontbreken van dakisolatie op zich al leiden tot het ongeschikt verklaren
van de woning en kunt u de woning niet langer verhuren.
Wacht dus niet langer om je dak te isoleren. Profiteer nu nog van
de bestaande premie en het belastingvoordeel van 30%, zolang
ze nog gelden.
Voor huurwoningen bewoond door ‘prioritaire groepen’ is er
nu een extra hoge sociale dakisolatiepremie van e23/m²!
Wie behoort tot de prioritaire doelgroepen?
- De huurder geniet van de sociale maximumprijs voor
elektriciteit en gas.
- Er is voor de huurder een verzoek tot afsluiting van elektriciteit
of gas ingediend bij de lokale adviescommissie (LAC).
- De huurder heeft een actieve budgetmeter voor gas of
elektriciteit.
- De huurder huurt je woning via het RSVK.
- De huurder heeft een bescheiden inkomen: het bruto-inkomen
is lager dan € 16.965,47 verhoogd met € 3.140,77 per persoon
ten laste.
- De huurder heeft recht op verhoogde tegemoetkoming bij het 		
ziekenfonds.

Nieuwe openingsuren
sociaal huis
De openingsuren van het sociaal huis worden
aangepast aan deze van de sociale dienst van het
OCMW, zijnde:
- maandag van 8.30 u. tot 11.45 u.
en van 13.30 u. tot 17 u.
- dinsdag tot en met vrijdag
van 8.30 u. tot 11.45 u.
Je kan nog steeds met je vragen bij het sociaal
huis terecht. Daar krijg je een eerste advies en er
wordt gekeken voor een correcte doorverwijzing
naar de bestaande stadsdiensten, het OCMW of
externe organisaties.
Bij het sociaal huis kan je ook de onderwijscheques, de speciale kortingscode op de
jeugdvoordeelpas en een FRGE-lening voor
energiebesparende verbouwingen aanvragen.

- De huurder doet beroep op schuldbemiddeling (bv. via OCMW 		
of CAW) en is niet in staat de verwarmingsfactuur te betalen.
- De huurder is in budgetbeheer- of begeleiding via OCMW voor 		
onbetaalde facturen voor gas of elektriciteit.
- De huurder heeft een geregistreerde huurovereenkomst van 		
minstens 1 jaar en betaalt maximum 450 euro per maand
huur.
Duinenwacht vzw kan je bijstaan bij de aanvraag van de sociale
dakisolatiepremie en de uitvoering van de werken.
Dit biedt u als eigenaar-verhuurder twee voordelen:
1. Je bent verlost van alle rompslomp. Als projectpromotor
begeleiden zij jou en de huurder op alle vlakken (technisch/		
financieel/sociaal) bij de voorbereiding en uitvoering van de
werken. Zo maken ze een kostprijsinschatting op maat van
je woning en zorgen ze voor een uitvoerder voor de werken.
2. Je kan genieten van een extra hoge premie van 23 euro
per m² van uw netbeheerder, aangevraagd door de projectpromotor. Hiermee worden de kosten voor de begeleiding
door de promotor en plaatsing van de dakisolatie gefinancierd.
Je betaalt als verhuurder enkel het eventuele restbedrag.
www.energiesparen.be/socialedakisolatie of in de folder
‘Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!’, die je kan verkrijgen
bij het sociaal huis of bij Peter Lansens (sociale dienst OCMW).
Nog vragen? Bel gratis 1700.
Voor praktische vragen omtrent de uitvoering van de
werken kan je contact opnemen met:
De Duinenwacht vzw, Stationsstraat 54 b,
8460 Oudenburg, M 0477 77 86 23

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

SOCIALE ZAKEN
TERUG NAAR SCHOOL:
vraag onderwijscheques aan!
Gezinnen die aan de voorwaarden voldoen kunnen voor hun schoolgaande kinderen onderwijscheques aankopen. Deze cheques kosten
e 2 per stuk, maar hebben een bestedingswaarde van e 10. Er kunnen
10 onderwijscheques per kind per schooljaar aangekocht worden. Ook
veel scholen buiten Nieuwpoort aanvaarden deze cheques. Vraag dit
na op het secretariaat van de school.
De onderwijscheques kunnen o.a. gebruikt worden voor de betaling
van schoolreizen, sportdagen, het schoolzwemmen en de aankoop
van schoolboeken.
Wat zijn de voorwaarden?
- Het kind waarvoor de cheques worden aangevraagd is in Nieuwpoort
gedomicilieerd en zit in het kleuter, lager of secundair onderwijs.
- Het kind heeft een speciale kortingscode op de Jeugdvoordeelpas.
Elk kind tussen 3 en 25 jaar ontvangt jaarlijks per post een Jeugdvoordeelpas. Deze pas geeft een korting van 50 % op culturele
activiteiten, georganiseerd door Centrum Ysara en de City. Bepaalde
gezinnen kunnen echter een speciale kortingscode aanvragen. Met
deze code heb je ook recht op 50 % korting bij de speelpleinwerking,
op het te betalen lidgeld van een Nieuwpoortse sportclub of jeugdbeweging en bij aankoop van het nodige materiaal om te kunnen
deelnemen (bv. uniform, sportmateriaal).
Wie kan die speciale kortingscode aanvragen?
- Het gezamenlijk netto belastbaar gezinsinkomen mag niet
meer bedragen dan anderhalf keer het leefloon (9/2013: 		

Nr....................

ER
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O

E
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SC
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W

waarde

€ 10

e 19.616,76). Om dit te bewijzen moet je je laatste
aanslagbiljet van de personenbelasting meebrengen.
- Gezinnen die onder budgetbeheer, schuldbemiddeling
of collectieve schuldenregeling staan komen ook in 		
aanmerking. Hiervoor is een recent attest van de
budgetbeheerder of schuldbemiddelaar nodig.
Denk je in aanmerking te komen? Kom langs bij het sociaal
huis, met het juiste attest en het Jeugdvoordeelpasje van je
kind(eren).
Voor wie al de speciale kortingscode heeft:
De onderwijscheques kunnen aangevraagd worden via:
- de jeugddienst, Dudenhofenlaan 2b, T 058 23 91 26
- de dienst bevolking, loket 3, Marktplein 7, T 058 22 44 43
- het kabinet van de burgemeester, stadhuis, T 058 22 44 02
- het sociaal huis, Astridlaan 103, T 058 22 38 75

VACATURE
Het stadsbestuur van Nieuwpoort gaat over tot een
aanwervingsprocedure voor de functie van

Voltijds statutair stedenbouwkundig
ambtenaar (A1a – A3a)
Functie-inhoud
Onder de leiding van de industrieel ingenieur het stedenbouwkundig beleid en het beleid op het vlak van ruimtelijke ordening
uitvoeren.
Voor de toelating tot de betrekking van stedenbouwkundig
ambtenaar (A1a – A3a) gelden volgende voorwaarden:
1. Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van
de beoogde betrekking;
2. De burgerlijke en politieke rechten genieten;
3. Belg zijn;
4. Medisch geschikt zijn;
5. Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de 		
wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd
op 18 juli 1966;
6. Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A en
van een diploma van een opleiding ruimtelijke ordening (zoals

bepaald in het ministerieel besluit van 13 juli 2000).
7. Slagen voor een selectieprocedure;
Kandidatuurstelling
De kandidaturen kunnen tot en met uiterlijk 12 september 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.
De kandidaturen dienen vergezeld te worden van een motivatiebrief, een kopie van de gevraagde diploma’s, een uittreksel
uit het strafregister (model I), een bewijs dat wordt voldaan
aan de taalwetgeving (indien van toepassing) en een curriculum vitae.

De volledige functiebeschrijvingen kan je terugvinden op
de website van de stad Nieuwpoort: www.nieuwpoort.be
Verdere informatie over de uit te oefenen functie en de aanwervingsvoorwaarden kan bekomen worden op de personeelsdienst op volgend adres: Personeelsdienst, Willem De
Roolaan 90, 8620 Nieuwpoort, T 058 22 44 65, personeelsdienst@nieuwpoort.be.

OONIE
OONIE’S TIP
Terug naar school
Na een lange vakantie terug naar school gaan is voor veel kinderen
leuk. De nieuwe dingen die horen bij een nieuw schooljaar – een
nieuwe leerkracht, nieuwe vrienden, een nieuwe school,… - zijn
meestal spannend maar soms ook beangstigend. Als ouder kan je je
kind helpen om de eerste schooldag aangenaam te maken.
Enkele ideeën en tips:
Meer regelmaat en structuur
Tijdens de vakantie gaat het er in veel gezinnen losser aan toe. Bij de
start van het schooljaar hoort meestal ook weer meer structuur en
regelmaat.
Bespreek met je kinderen de nieuwe aanpak en afspraken: wanneer
gaan slapen, wanneer opstaan, hoe regel je de eetmomenten, wanneer wordt er gewerkt, wanneer is er tijd voor ontspanning. Ook voor
oudere kinderen blijft regelmaat belangrijk.
Als je kind voor de eerste keer naar school gaat
- Probeer de eerste dag je kind zelf naar school te brengen. Leg ook
uit dat eventueel iemand anders ’s avonds aan de schoolpoort zal
wachten.
- Geef reservekledij mee. Ongelukjes kunnen altijd gebeuren.
- Ga op de eerste schooldag mee in de klas. Maak kennis met de
leerkracht, de nieuwe spelletjes en de andere kinderen maar blijf
niet te lang. Het is aan de leerkracht om over te nemen.
Sommige kinderen blijven nog een paar dagen huilen wanneer ze ‘s
morgens gebracht worden. Dat is normaal. Kinderen moeten wennen aan de nieuwe dingen rondom hen. Vertrouw op de zorg van de
leerkracht.
En als je kind naar een nieuwe school gaat
Praat over de nieuwe school met je kind. Bijvoorbeeld over wat jullie

nog weten over de opendeurdag, de inschrijving. Je kan ook
samen met je kind de website van de school bezoeken. Je
vindt er vaak heel wat informatie over gewoontes en afspraken op de school. Dit helpt je kind een betere voorstelling te
maken over de nieuwe school.
Bij een verandering van school, hoort vaak ook een verandering van bus- of fietsroute. Het kan je kind helpen om de
nieuwe weg samen te oefenen. Of misschien vind je wel een
buurjongen of meisje die de eerste dagen kan meegaan om
samen de weg af te leggen?
Een beetje spanning is normaal
Het is normaal dat kinderen wat zenuwachtig zijn voor de
eerste schooldag. Zullen er vriendjes zijn? Zal het studeren
lukken?
Ook als ouder kan je kopzorgen hebben over het nieuwe
schooljaar. Heb je wel de juiste school en studierichting
gekozen voor je kind? Zal je kind zich goed voelen op school?
Maak tijd om te luisteren naar de ervaringen van je kind
en laat daarbij vooral je kind zelf aan het woord. Help je
kind – zeker in het begin – zijn weg te vinden door samen de
schoolagenda in te kijken en aan te vullen, boeken te kaften,
boekentas te maken,….
Bron: groeimee.be

Schrijf je nu in voor de
gratis babymassage!
Op maandag 13 oktober 2014 organiseert OONIE opnieuw een gratis
sessie babymassage voor ouders met kindjes tussen zes weken en
acht maanden oud. Dit start om 14 u. en gaat door in het consultatiebureau van Kind & Gezin.
Babymassage helpt bij krampjes, verstopping en andere ongemakken. Het stimuleert de zintuiglijke, motorische en emotionele ontwikkeling van het kind, maar is bovenal heerlijk ontspannend voor
ouder en kind.
Aan de hand van een demonstratie door een ervaren lesgeefster
krijgen de mama’s of papa’s uitleg over de juiste technieken en kunnen ze deze onmiddellijk toepassen op hun kindje. Er wordt met een
kleine groep van maximum acht kindjes gewerkt. Zo is het rustiger,
makkelijker om ervaringen uit te wisselen en om van elkaar te leren.
Ben je geïnteresseerd om hier samen met je baby aan deel te nemen? Schrijf je dan snel in, want de plaatsen zijn beperkt!

Praktische info:
Maandag 13 oktober 2014 van 14 u. tot 15.30 u.
Dudenhofenlaan 2B – Nieuwpoort
Inschrijven voor 8 oktober 2014 via oonie@nieuwpoort.be,
M 0498 92 92 45 of T 058 23 91 26 met vermelding van je
naam, adres en telefoon- of gsm nummer.

DE GROOTE OORLOG
Bodemsensor op zoek
naar WO I - restanten
De Universiteit Gent heeft een meerjarig
onderzoeksproject opgestart waarbij
onderzoek zal verricht worden naar nietdestructieve technieken om te onderzoeken of er nog restanten van Wereldoorlog
I aanwezig zijn in de bodem. Meer info
over het project is te vinden op www.wo1.
ugent.be.
Naast het bestuderen van luchtfoto’s en landschappelijk
onderzoek plant men ook om met bodemsensoren diverse
percelen binnen de voormalige frontzone in de Westhoek te
scannen. Deze percelen zullen gelegen zijn langsheen de
hele frontzone, dus van aan de polders langsheen de kust
tot aan de heuvelstreek nabij de grens met Frankrijk. Het is
de bedoeling dat met toestemming van de landeigenaar een
quad heen en weer rijdt en een slede met de bodemsensor
trekt. Er gaat niets in de bodem en om gewasschade maximaal te beperken zal gewerkt worden op het weiland of voor
of na de oogst op akkers. Uiteraard zullen de resultaten van
de opmetingen achteraf aan de landeigenaars meegedeeld
worden. Zodoende zullen die dan beschikken over indicaties
van de mogelijke aanwezigheid van oorlogsrestanten in de
ondergrond van hun terreinen.

Het is nu nog te vroeg om juist aan te geven op welke specifieke
locaties men zou willen opmetingen doen.
Maar het is wel de bedoeling om in de komende maanden het
contact met de betrokken landeigenaars op te starten.
Het is belangrijk om te onderlijnen dat het hier om metingen gaat
die enkel zullen gebruikt worden in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Deze metingen zullen niet gebruikt worden voor
doeleinden zoals onteigeningen, verplichte saneringen of archeologisch opgravingen. Er worden ook geen bodemstalen genomen
voor labo-analyses. De resultaten van dit project zullen na afloop
o.a. te zien zijn in musea in de regio.
Prof. M. Van Meirvenne, Vakgroep Bodembeheer,
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Universiteit Gent
marc.vanmeirvenne@ugent.be - T 092 64 60 56.

DE PAGAAIER
Infoavond
De Gemeentelijke Basisschool ‘De Pagaaier’
organiseert op dinsdag 16 september 2014
een infoavond voor de lagere afdeling.
Het accent wordt op de werking van het
eerste leerjaar gelegd.
Iedereen is welkom vanaf 20 u.

Familiefietstocht
Doe mee aan de familiefietstocht op zondag 7 september
2014. De afstand bedraagt 40 km en de tocht staat in het teken
van de herdenking van WO I. Starten kan tussen 10 u. en 11 u.
aan de Gemeentelijke Basisschool op het Sint-Jorisplein.
Kostprijs: e18 per volwassene en e10 per kind.
Wie na 3 september inschrijft betaalt € 20 per persoon.
Inbegrepen in de prijs: aperitief, voorgerecht, soep,
hoofdgerecht en dessert.
Inschrijven kan in de Gemeentelijke Basisschool
‘De Pagaaier’, bij de leden van de Vriendenkring van
Sint-Joris, in de tearoom ‘Akkerwinde’, bij traiteur
‘Caroline’ en bij Doe-het-zelf Vanmaele.
Bij uiterst slecht weer gaat alles door in de zaal van de
Gemeentelijke Basisschool ‘De Pagaaier’.
Organisatie: Vriendenkring Sint-Joris.

VRIJE TIJD
CULTUUR
Open Monumentendag
Zondag 14 september 2014
Sinds de eerste editie in 1989 heeft Open Monumentendag
dezelfde missie: zijn bezoekers op een kwaliteitsvolle manier
laten kennismaken met het erfgoed en zijn verhalen door het
organiseren van activiteiten die er een nauwe inhoudelijke
band mee hebben. Het thema voor Open Monumentendag
2014 is: ‘Erfgoed, vroeger, nu en in de toekomst’. ‘Herbestemming’ is een wezenlijk onderdeel binnen de erfgoedzorg.
Het is de logica zelf dat een nieuwe functie de toekomst van
een monument kan verzekeren. In Nieuwpoort wordt de
City voor het publiek opengesteld en wordt de evolutie van
‘Cinema City’ naar ‘Theaterzaal City’ onder de loep genomen.
Het vroegere cinemacomplex wordt door de organisatie ook
als één van de headliners van Open Monumentendag 2014
aangeprezen. De jongsten onder ons kunnen voor een Vlieg
schattenjacht kiezen die hen alle verborgen hoekjes van het
gebouw laat zien.

De verschillende monumenten zijn individueel te bezoeken,
maar wie dat wenst kan zich inschrijven voor de 5-Art monumentenbus. De bus neemt je met een gids mee langs vijf locaties in Alveringem, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne.
Verzamelen om 9.30 u. of om 13.30 u. stipt aan de klok van de
stedelijke vismijn in Nieuwpoort.
Vooraf inschrijven via T 058 79 50 00 of cultuur@nieuwpoort.be

Doorlopend open van 10 u. tot 18 u.
Locatie: City, Valkestraat 18, 8620 Nieuwpoort-Stad

Start ticketverkoop
Centrum Ysara en City

Op maandag 1 september 2014 gaat de
ticket- en abonnementsverkoop voor
het nieuwe cultuurseizoen van Centrum
Ysara en de City van start! Ontdek op www.
cultuurnieuwpoort.be waar en wanneer je
hiervoor terecht kan.

Cultuurabonnement
2014-2015
Tot eind september kun je bij de dienst cultuur een cultuurabonnement voor het seizoen 2014-2015 aanschaffen. Hiermee krijg
je tot e 3 korting op meer dan 30 culturele
activiteiten georganiseerd door de socioculturele verenigingen van Nieuwpoort. Je
kunt je vorig abonnement hernieuwen aan
de verminderde prijs van e 15. Vanaf oktober 2014 kost het abonnement e 17,50.

100 jaar Groote Oorlog |

OVERZICHT

Vrijdag 3 oktober 2014 | Loodswezenplein
Onthulling monument ‘100 jaar later - vijand wordt vriend’
Vrijdag 17 oktober 2014 | Zeedijk
Lichtfront 2014 - Gonewest | 19 u. - Concert Arno - Gonewest | 21 u.
Zaterdag 18 oktober 2014 | Zeedijk
Concert Amatorski, Marockin Brass Band, Het Zesde Metaal & Ozark Henry
Gonewest | vanaf 16.30 u.
Vrijdag 17, zaterdag 18 & zondag 19 oktober 2014 | Onze-Lieve-Vrouwekerk
Concert ‘Remembrance through Music and Emotions’ | 20.30 u.
Zaterdag 25 oktober 2014 | Grasveld molen Ramskapelle
Inhuldiging monument met oriëntatietafel over ‘De Slag om Ramskapelle’
12.30 u.
Woensdag 29 oktober 2014 | City Valkestraat
Muziektheater | 15 u.
‘Menschen… in den Grooten Oorlog’

www.nieuwpoort14-18.be

VRIJE TIJD
100 JAAR GROOTE OORLOG |
LICHTFRONT 2014
Op 17 oktober 2014 organiseert
de Provincie West-Vlaanderen
een groots participatief project
onder de naam Lichtfront ’14.
Deze evocatie is het startschot
voor het cultureel herdenkingsprogramma GoneWest. Het
Lichtfront evoceert de frontlijn
zoals die tot stand kwam in
oktober 1914, na de onderwaterzetting van de IJzervlakte en het
luwen van de strijd na de Eerste
Slag om Ieper.
Samen met 10.000 participanten lichten we deze lijn door het
landschap van de Westhoek terug op, over een afstand van 84 km,
van het strand in Nieuwpoort tot aan het ‘Memorial to the Missing’
in Ploegsteert.
Vuurkunstwerken
Naast deze frontlinie van licht, zullen er ook artistieke vuurinstallaties worden opgesteld geïnspireerd op de historische achtergrond van negen historische plaatsen, waaronder bij het Nieuwpoortse sluizencomplex.
Namenlijst
Tijdens het Lichtfront start de projectie van de Namenlijst. Een
lijst van 600.000 namen van slachtoffers die vielen op Belgische
bodem, ongeacht hun nationaliteit, ongeacht of het burgers of
militairen betreft. Deze inclusieve lijst zal als stille hommage geprojecteerd worden op drie iconische gebouwen in de Westhoek:
op het Koning Albert I-monument in Nieuwpoort, de IJzertoren in
Diksmuide en de Belforttoren in Ieper.
Live op canvas
Het lichtfront zal vanaf 19 u. live worden uitgezonden op Canvas.
De tv-uitzending zal de volledige vuurlijn in beeld brengen, van
Nieuwpoort tot in Ploegsteert. Het wordt een combinatie van een
artistiek evenement met historische commentaren en een reeks
human intrest – verhalen.
Zorg dat je er bij bent!
Het Lichtfront wordt een diep reflectief moment waar de aandacht
volledig gaat naar alle slachtoffers van het conflict. Wil je dit
intens beleven samen met 10.000 andere deelnemers, boek dan
snel je plaats langs het traject of schrijf in als medewerker.
Stad Nieuwpoort is o.a. nog op zoek naar stewards en parkeerwachters!
en inschrijven:
Dienst Cultuur - Valkestraat 18, 8620 Nieuwpoort
T 058 79 50 00 - cultuur@nieuwpoort.be

AANBOD
kunstonderwijs
2014-2015
De lessen van het nieuwe academiejaar gaan van start
op maandag 1 september 2014.
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
Richting muziek
Vanaf 8 jaar (of 3de leerjaar): leren zingen, noten lezen en
vanaf het 2de jaar een instrument leren bespelen.
Richting woord
Vanaf 8 jaar (of 3de leerjaar): algemene verbale vorming,
goed leren spreken, toneel spelen en improviseren.
In de latere jaren komen voordracht, drama, repertoirestudie en welsprekendheid aan bod.
Muziekgenootjes: kennismaking met muziek
vanaf 6 jaar in de afdeling Koksijde.
Richting dans (enkel in Koksijde)
Klassieke dans: kinderen 6-10 jaar.
Moderne dans : jongeren 10-13 jaar,
14-18 jaar, 18+ en volwassenen.

en inschrijvingen:
Inschrijven te Nieuwpoort kan op maandag 1 en 8
september tussen 16.30 u. en 19.30 u. en op donderdag
4 en 11 september tussen 17 u. en 19.30 u.
Hoofdschool:
Noordstraat 18, 8630 Veurne - T 058 33 56 01
www.academie-veurne.be
samwd.secretariaat@veurne.be.
Afdeling Nieuwpoort:
’t Kasteeltje, Hoogstraat 2 - T 058 23 51 43 (maandag
vanaf 17 u. & donderdag vanaf 17 u.)
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GEMEENTERAAD
Erfgoedcafé’s | Geef je mening over erfgoed
Oude foto’s, archieven, vlaggen, bidprentjes, tradities, verhalen,
reuzen, stoeten, oude ambachten… Roerend en immaterieel
erfgoed is bijzonder boeiend, ook in de Westhoek! Heb je ervaring
hiermee en wil je ons helpen om dit erfgoed beter te bewaren en
bekend te maken? Kom dan naar één van onze erfgoedcafé’s.
Samen met de andere steden en gemeenten van het culturele samenwerkingsverband Achthoek (voorheen 5-art) willen we werk
maken van een goed erfgoedbeleid. We willen graag ons oor te
luisteren leggen bij mensen die zelf van ver of van heel dicht met
erfgoed bezig zijn of er interesse voor hebben. Wat kunnen we
de komende jaren betekenen voor erfgoedverenigingen? Welke
projecten kunnen we opzetten om het erfgoed beter bekend te
maken bij een zo breed mogelijk publiek? Hoe kunnen we verenigingen helpen bij het bewaren van hun archief of hun verzameling? Vertel het ons!

Het intergemeentelijke samenwerkingsverband Achthoek
bestaat uit Alveringem, De Panne, Diksmuide, Houthulst,
Koksijde, Lo-Reninge, Nieuwpoort en Veurne. Daarom plannen
we twee praatcafé’s:
Maandag 6 oktober om 20 u.r: Erfgoedhuis Bachten de Kupe,
Leopold II-laan 2, 8670 Koksijde (Oostduinkerke)
Dinsdag 7 oktober om 20 u.: CC Kruispunt, Maria Doolaeghestraat 2, 8600 Diksmuide
Deze praatcafé’s gaan in principe enkel over roerend en
immaterieel erfgoed en niet over gebouwen en landschappen.
Dit wil echter niet zeggen dat er geen verbanden kunnen
worden gelegd.
Graag vooraf inschrijven bij Achthoek, info@acht-hoek.be,
T 058 53 37 60.

BIBLIOTHEEK
Verwendag in de bibliotheek
Op zaterdag 11 oktober organiseren we naar jaarlijkse
gewoonte een verwendag. Het is altijd fijn in de bibliotheek,
maar op de verwendag is het nog specialer. De bibliotheek is die dag open van
9 u. tot 12 u. We voorzien activiteiten voor jong en oud. Er komt een clown die
ballons plooit en spelletjes speelt. Geïnteresseerden kunnen info krijgen over
e-boeken en je kan een account
aanmaken op “Mijn bibliotheek”.
Die heb je nodig om online te
verlengen. Verder is er een
thematafel met boeken rond de
Eerste Wereldoorlog en beeldjes
gemaakt in het Bommenvrij.

Nieuwpoortse gewrochten
Van 11 september t.e.m. 8 oktober heeft de
tentoonstelling Nieuwpoortse Gewrochten
aandacht voor de dichters in de Eerste
Wereldoorlog.
Wie kent het gedicht “In Flanders Field” niet?
McCrae was slechts één van de vele dichters
die tijdens WOI hun gevoelens en onmacht in
dichtvorm verwoordden.
Sommige dichters verwierven naambekendheid, voor anderen bleef het bij een éénmalige
publicatie in een oorlogskrant.
De Nieuwpoortse Gewrochten laat je kennismaken met enkele dichters die rond Nieuwpoort gevochten hebben.
De tentoonstelling is gratis te bezichtigen
tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

We are the Dead. Short days ago
We lived…
John Mc Crae

Wie? Wat? Waar?
Terug naar school ! Een zestigtal jaren geleden was het niet
anders. 28 kinderen op een rij, de armen netjes gekruist.
Herken je gezichtjes op deze foto? Hoe heet de juffrouw en
over welk schooljaar en welke school spreken we?
Laat het ons weten.
In de bibliotheek kan je de foto op groter formaat bekijken.
Spring gerust binnen!

VRIJE TIJD
SPORT EN RECREATIE
Sportpark: voetbal
Zondag 14 september
om 9.30 u.
F.C. Ramskapelle
Gistel
Zondag 12 oktober
om 9.30 u.
F.C. Ramskapelle
Bistro ’t Vliegplein

18de veldloop voor lagere scholen
Donderdag 25 september 2014 vanaf 14 u. sportpark, Dudenhofenlaan 2b.
Veldloop voor de leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar.
De leerlingen lopen per leeftijd en per geslacht.
Afstanden: - 1ste en 2de leerjaar: 400m | 3de – 6de leerjaar: 800m
De winnaars krijgen een mooie medaille als beloning. Voor alle deelnemers zijn er brevetten,
waardebonnen, stickers, aandenken en een drankje voorzien. Ouders en familie zijn welkom
op het sportpark vanaf 14 u.
Organisatie: sportdienst i.s.m. MACW.

Zondag 2 november
om 9.30 u.
F.C. Ramskapelle
Marcassou

In Flanders Fields-Marathon
Zondag 14 september 2014
De ‘In Flanders Fields-marathon’ gaat door in de beschermde
IJzervallei van de Westhoek. Het startschot wordt om 10 u.
gegeven op de Kaai. De marathon is volledig vlak en loopt over
geasfalteerde wegen. Je loopt door beschermd natuurgebied
met tal van verwijzingen naar de Eerste Wereldoorlog, langs
de IJzer en via de Ieperlee naar de prachtige markt van Ieper.
Het parcours volgt de verzetslijn van ’14-’18. Het is een historisch traject dat mits enig puzzelwerk voldoet aan de officieel
vereiste afstand van 42km195.
André Migneau – T 051 50 31 29 – www.marathons.be.
Organisatie: vzw ‘In Flanders Fields-marathon’
i.s.m. MACW Nieuwpoort en de sportdienst.

17de Halve Marathon van Nieuwpoort
Zondag 14 september 2014
Programma:
- 10.10 u.: jeugdloop 1 km
- 10.45 u.: Halve Marathon en jogging 7 km
Start en aankomst op het Kaaiplein.
De jeugdloop wordt opgesplitst in 3 categorieën: om 10.10 u.
geboortejaar 2001-2002, om 10.20 u. geboortejaar 2003-2004
en om 10.30 u. geboortejaar 2005-2006-2007. De meisjes en
jongens lopen samen maar er is een afzonderlijk podium
met apart klassement voorzien met prachtige aandenkens.
Om 10.45 u. volgt de jogging van 7 km en de Halve Marathon
(21,1 km). De Halve Marathon bestaat uit 3 x de 7 km omloop
en verloopt over een zacht parcours met een afwisselende

en verfrissende omgeving. Het parcours werd gewijzigd ten
opzichte van vorig jaar. Er is een prijzenpakket voorzien voor
een bedrag van e 5000 waarvan e 1500 aan geldprijzen.
De naturaprijzentafel bestaat uit trofeeën, naturapakketten,
tombolaprijzen, reuze verrassingspakketten en bijkomende
super-tombolaprijzen.
Inschrijvingen:
Jeugdloop: gratis.
Jogging 7km: e 5 voor niet-leden.
Halve Marathon: e 9.
Korting voor leden van de Vlaamse Atletiekliga
en bij voorinschrijving.
Sportdienst, Dudenhofenlaan 2b
T 058 23 75 40 - sport@nieuwpoort.be.
Opgelet: de inschrijvingen de dag zelf worden een half uur voor
de aanvang van de loopwedstrijd afgesloten!
We rekenen alvast op het begrip van de omwonenden voor het
kortstondig ongemak. We roepen hierbij de inwoners op om het
parcours zoveel mogelijk te mijden met gemotoriseerd verkeer.

VRIJE TIJD

GEMEENTERAAD
TE KOOP : Sportkaarten, voor elk wat wils

Vanaf 22 september 2014 kunnen de sportkaarten aangekocht worden bij de sportdienst, de dienst voor toerisme in Nieuwpoort-Bad
en in het stedelijk zwembad tijdens de openingsuren. Kostprijs: e25 euro voor 20 sportbeurten (verzekering inbegr.)
- De sportlessen gaan niet door tijdens de schoolvakanties en op feestdagen.
- Per sportbeurt wordt de kaart afgestempeld door de lesgever of aan de kassa van het zwembad.
- Per sportkaart kan er deelgenomen worden aan verschillende sportlessen.
- Wie dit wenst kan ook per sportbeurt betalen: e1,75. En dit alleen aan de kassa van het zwembad.
Bij activiteiten die in het zwembad doorgaan, moet er nog afzonderlijk inkom betaald worden aan de kassa van het zwembad.

SPORTAANBOD
Maandag
• Seniorengym vanaf 55 jaar
13.30 u. – 14.30 u.		
		
Centrum Ysara
• Omnisport tot 55 jaar
14.30 u. – 15.30 u.
		
Centrum Ysara
• Kleuterturnen 1ste kleuter
16.45 u. – 17.30 u.
		
Sportzaal
• Kleuterturnen 2de en 3de kleuter 17.30 u. – 18.15 u.
		
Sportzaal
• Aquafitness (alle leeftijden)
19.00 u. – 19.45 u.
		
Stedelijk zwembad
lessen: 22 en 29 september, 6 oktober 2014
en 23 februari, 2 en 9 maart 2015
• Aquajogging (alle leeftijden)
19.00 u. – 19.45 u.
		
Stedelijk zwembad
lessen: 13 en 20 oktober 2014 en 16, 23 en 30 maart 2015

Woensdag
• Aquagym senioren
9.30 u. – 10.20 u.
		
Stedelijk zwembad
Van 24 september t.e.m. 4 december 2014
en van 7 januari t.e.m. 1 april 2015
• Leren zwemmen voor volwassenen en senioren
		
10.30 u. – 11.15 u.
		
stedelijk zwembad
Van 24 september t.e.m. 4 december 2014
en van 7 januari t.e.m. 1 april 2015
• Omnisport 1ste – 3de leerjaar
13.00 u. – 15.00 u.
		
Sportzaal
• Omnisport 4de – 6de leerjaar
15.00 u. – 17.00 u.
		
Sportzaal
• Sport voor 12+
17.00 u. – 18.00 u.
		
Sportzaal

Dinsdag
• Seniorengym vanaf 55 jaar
		
• Omnisport tot 55 jaar
		
• Sport je fit! (alle leeftijden)
		

Donderdag
• Multi-sportnamiddag (alle leeftijden) 14.00 u. – 16.00 u.
		
Sportzaal
• Stijlverbetering crawl voor volwassenen en senioren
		
19.00 u. – 20.00 u.
		
Stedelijk zwembad
Van 25 september t.e.m. 9 december 2014
en van 8 januari t.e.m. 19 maart 2015

14.00 u. – 15.00 u.
Sportzaal
15.00 u. – 16.00 u.
Sportzaal
19.00 u. – 20.00 u.
Sportzaal

Senior Games

Start to Run

Op 30 september en 1 oktober 2014 vindt de 6de editie plaats van de Senior Games
in Blankenberge. De Senior Games zijn een uitgelezen kans om te sporten met leeftijdsgenoten in recreatieve en/of gezonde competitiesfeer.Het aanbod bestaat uit 5
competitiesporten en meer
dan 40 recreatiesporten. De
sportdienst neemt deel aan
het evenement op dinsdag
30 september 2014.

Start: Maandag 15 september 2014
Duur: 10 weken, 3 x een half uurtje
per week

en inschrijvingen:
sportdienst
T 058 23 75 40.
Organisatie:
Bloso i.s.m. de Vlaamse
Seniorensportfederatie.

Waar: Atletiekpiste, Dudenhofenlaan 2B
Kostprijs: e 25 (verzekering inbegrepen
en begeleiding tijdens de cursus)
Wanneer: Iedere maandag-, woensdagen vrijdagavond om 19 u.
De eerste les start om 18.30 u.
Inschrijving:
Robrecht Beyens – M 0468 25 80 89
of sportdienst – T 058 23 75 40

VRIJE TIJD
Week van de sportclub
13 tot 21 september 2014
Tijdens de 6de editie van deze dynamische sportweek zetten
honderden Vlaamse sportclubs en sportdiensten hun werking en
activiteiten extra in de kijker. De sportclub is de plaats bij uitstek
waar levenslang kan gesport worden onder kwalitatieve
sporttechnische begeleiding.
Overzicht van de deelnemende sportclubs en hun initiatiemomenten
Sint-Sebastiaansgilde boogschieten
Wie?
Iedereen vanaf 12 jaar
Waar?
Blosoterrein Witte Brug, Brugsesteenweg 9
Wanneer?
Wo 17/09 19.00 u. – 21.00 u.
Zo 21/09
10.00 u. – 12.00 u.

Tae Kwon Do club Nieuwpoort
Wie?
Iedereen vanaf 6 jaar
Waar?
Sportzaal, Leopold II-park
Wanneer?
Ma 15/09
19 u. – 20.30 u.
Vr 19/09
18.30 u. – 20 u.

Tafeltennisclub Nieuwpoort
Wie?
Van 8 t.e.m. 12 jaar
Waar?
Sportzaal, Leopold II-park
Wanneer?
Wo 17/09 18.30 u. – 19.30 u.

Voetbalclub KSVN
Wie?
5 t.e.m. 17 jaar
Waar?
Voetbalterrein KSVN, Dudenhofenlaan 2D
Wanneer?
Vr 19/09
17 u. – 18 u.
U5
Wo 17/09
17 u. – 18.15 u.
U6
Ma 15/09
17.30 u. – 18.45 u. U7A/B
Wo 17/09
17.30 u. – 18.45 u. U7A/B
Ma 15/09
17.30 u. – 18.45 u. U8A/B
Wo 17/09
17.30 u. – 18.45 u. U8A/B
Ma 15/09
17.30 u. – 18.45 u. U9A/B
Wo 17/09
17.30 u. – 18.45 u. U9A/B
Ma 15/09
19 u. – 20.15 u.
U10A/B
Wo 17/09
19 u. – 20.15 u.
U10A/B
Di 16/09
18 u. – 19.30 u.
U11
Do 18/09
18 u. – 19.30 u.
U11
Di 16/09
18 u. – 19.30 u.
U12
Do 18/09
18 u. – 19.30 u.
U12
Di 16/09
18 u. – 19.30 u.
U13A/B
Do 18/09
18 u. – 19.30 u.
U13A/B
Ma 15/09
19 u. – 19.30 u.
U15A/B
Wo 17/09
19 u. – 20.30 u.
U15A/B
Ma 15/09
19 u. – 20.30 u.
U17
Wo 17/09
19 u. – 20.30 u.
U17

Vrije Zwemmers Nieuwpoort
Wie?
Kinderen vanaf 5 jaar
Waar?
Stedelijk zwembad, Leopold II-park
Wanneer?
Di 16/09
17.15 u. – 18.15 u.
Tai Chi ‘De Zachte Kracht’
Wie?
Alle leeftijden
Waar?
Leopold II-park
Wanneer?
Zo 14/09
10.30 u. – 11.30 u.
Nieuwpoortse Petanqueclub
Wie?
Alle leeftijden
Waar?
Petanqueterreinen, Dudenhofenlaan 2A
Wanneer?
Do 18/09
vanaf 14 u.
Waterpoloclub Nieuwpoort
Wie/wanneer? Za 13/09
Di 16/09
Di 16/09
Za 20/09

12 u. – 13.30 u.
19.30 u. – 21 u.
20 u. – 21.30 u.
12 u. – 13.30 u.

8 t.e.m. 16 jaar
12 t.e.m. 19 jaar
volwassenen
8 t.e.m. 16 jaar

Westcoast MMA ‘Muay Thai en Mixed Martial Arts’
Wie?
Alle leeftijden
Waar?
Sportzaal, Leopold II-park
Wanneer?
Za 13/09
16.30 u. – 18 u.
Zo 14/09
10 u. – 11.30 u.
Di 16/09
20 u. – 22 u.
Vr 19/09
20 u. – 22 u.
Za 20/09
16.30 u. – 18 u.
Zo 21/09
10 u. – 11.30 u.

KTC Issera Tennis
Wie?
6 t.e.m. 12 jaar
Waar?
Astridpark
Wanneer?
Wo 17/09
15 u. – 18 u.
Opmerking
Vooraf inschrijven in het clubhuis van KTC
Issera – T 058 23 60 40, iedere werkdag vanaf 15 u. en in
het weekend vanaf 10 u. of op de sportdienst tijdens de
openingsuren t.e.m. 10 september 2014.
MACW Nieuwpoort Atletiek
Wie/wanneer? Wo 17/09 17.45 u. – 18.45 u. 6 t.e.m. 11 jaar
Wo 17/09 19 u. – 20.15 u.
vanaf 12 jaar
Vr 19/09
19 u. – 20.15 u.
vanaf 12 jaar
Waar?
Atletiekpiste, Dudenhofenlaan 2B

VRIJE TIJD
Kleuterboemeldagen
De kleutersportdag bestaat uit een aantal uitgewerkte
bewegingslandschappen in de sportzaal en in het zwembad.
Zo leren de kleuters motorische vaardigheden.
Wanneer? Di 21/10 Vrije Basisschool ‘Stella Maris’
Do 23/10 Gemeentelijke Basisschool ‘De Pagaaier’
Do 23/1 Basisschool ‘De Vierboete’
Organisatie: sportdienst i.s.m. de Nieuwpoortse scholen.

OMA/OPA-doedag
Woensdag 22 oktober 2014
Een leuke namiddag voor grootouders en kleinkinderen
met keuze uit 3 verschillende workshops.
Programma:
13.30 u. – 14.45 u. cupcakes maken of waterspelen
in het zwembad of circustechnieken
Pauze: pannenkoeken, chocolademelk en koffie
15.30 u. – 16.45 u. cupcakes maken of waterspelen
in het zwembad of circustechnieken
Locatie: stedelijk zwembad en sportzaal, Leopold II-park
Kostprijs: e 6 per koppel (grootouder + kleinkind)
+ e 2 per extra kleinkind of grootouder

Inschrijvingen:
Jeugddienst, Dudenhofenlaan 2B – T 058 23 91 26
Sportdienst, Dudenhofenlaan 2B – T 058 23 75 40
Stedelijk zwembad, Leopold II-park – T 058 23 38 88
Niet betaald = niet ingeschreven.

Herfstsportkampen 2014
SPORTREIS ROND DE WERELD
27 oktober – 31 oktober 2013
Van 8.30 u. – 11.30 u.
Leerlingen 1ste, 2de en 3de leerjaar
Sportzaal
Deelnameprijs Nieuwpoortenaar: e 30
Deelnameprijs niet-Nieuwpoortenaar: e 35
28 oktober – 31 oktober 2013
Van 13.30 u. – 16.30 u.
Leerlingen 4de, 5de en 6de leerjaar
Sportzaal
Deelnameprijs Nieuwpoortenaar: e 30
Deelnameprijs niet-Nieuwpoortenaar: e 35
Er staan ook activiteiten in het zwembad op het programma.
De lessen worden gegeven door een gediplomeerde lesgever.
De verzekering is begrepen in de prijs.
Er kan opvang geregeld worden via T 058 23 75 40.

VRIJE TIJD
Delhaize loopcriterium van de Kust
Op maandag 14 juli 2014 vond opnieuw het ‘Delhaize loopcriterium van de Kust’ plaats. De wedstrijdlopers die deelnamen aan
dit loopcriterium moesten een afstand afleggen van 10 km en de
recreatieve lopers hadden 5 km voor de boeg. Er waren mooie
prijzen voorzien voor de top 3. Het was een groot succes dankzij
het prachtige weer.
Winnaars 10km
Dames:		
		
		
Heren:		
		
		
Winnaars 5km
Dames:		
		
		
Heren:		
		
		

Annemie Daneels, Knokke-Heist
Lies Deruddere, Wevelgem
Liesbeth Cappon, Torhout
Maarten Van Steen, Nederookerzeel
Davy Stiepelaere, Wevelgem
Kevin Brysbaert, West-Vleteren
Emelie Butsraen, Koksijde
Caroline Rolly, Nieuwpoort
Marthe Thienpondt, Berlare
Bart Vanden Bosch, Holsbeek
Francesco Degroote, Gent
Pieter Verstraete, Langemark

Tai Chi
Steeds meer mensen zijn op zoek naar vitaliteit, innerlijke
rust en harmonie in hun leven. Tai Chi kan eventueel een
antwoord bieden op wat ze zoeken.
Gratis kennismakings-sessie in het Leopold II-park om Tai
Chi te ervaren. Tai CHi berust op aloude taoïstische tradities
en innerlijke training van de Yang-stijl.
Tai Chi bevordert de gezondheid: de zachte vloeiende bewegingen doorheen het lichaam zijn bijzonder heilzaam. Daarnaast worden de weefsels en organen zacht gemasseerd en
is er een betere doorstroming.
In het basisboek van Patrick Kelly, één van de belangrijkste
Tai Chi meesters in het westen en leerling van Master Huang,
kan je lezen dat Tai Chi een kunst is waarbij het zachte het
harde overwint, het kalme het agressieve onderwerpt en het
subtiele het brutale transcendeert. Tai Chi ontwikkelt interne
kracht en sensitiviteit…
Wat heb je nodig voor Tai Chi?
- Losse sportieve kledij
- licht schoeisel
- en je ongedwongen zelf.
Initiatieles Tai Chi op zondag 14 september 2014 om 10.30 u.
De les duurt 1 uur en gaat door op het grasplein voor
het stedelijk zwembad in het Leopold II-park.
Tai Chi school ‘De Zachte Kracht’
afdeling Nieuwpoort – Petra M 0475 23 97 48.

ZWEMBAD
Openingsuren zwembad
Zaterdag 30 augustus van 9 u. – 18 u.
Zondag 31 augustus van 9 u. tot 13 u.

Start sportpassenseizoen 2014-2015

Vanaf maandag 1 september
gelden opnieuw de gewone openingsuren:
Maandag
9 u. – 12 u.
14 u. – 20 u.
Dinsdag		
9 u. – 12 u.
Gesloten
Woensdag
7 u. – 12 u.*
13.30 u. – 20 u.**
Donderdag
9 u. – 20 u. doorlopend open
Vrijdag		
9 u. – 12 u.
14 u. – 21 u.
Zaterdag		
9 u. – 12 u.
13.30 u. – 18 u.
Zondag		
9 u. – 13 u.
Gesloten

Vanaf maandag 22 september 2014 gaan alle activiteiten met
de sportpas opnieuw van start. Voor een sportpas betaal je
e 25 of per activiteit e 1,75. Voor de zwemactiviteiten dient de
inkom apart betaald te worden. De sportlessen gaan wekelijks door, uitgezonderd op feestdagen en tijdens schoolvakanties. De sportpassen kunnen aangekocht worden in het
stedelijk zwembad. De flyers zijn verkrijgbaar bij alle stadsdiensten. Het volledige programma staat onder de rubriek
‘Sport en recreatie’.

* Van 9 u. tot 12 u. enkel voor 50-plussers
** Ravotnamiddag van 13.30 u. tot 16.30 u.

www.nieuwpoort.be of aan de kassa van het zwembad
en bij de sportdienst.

VRIJE TIJD
Redderscursus
Overgangscursus
Ben je al redder aan zee? Wil je tijdens de andere vakantieperiodes, weekends en
op feestdagen ook als redder staan, maar dan in een zwembad? Schrijf je dan in
voor de overgangscursus van ‘Redder aan Zee’ naar ‘Hoger Redder’.
De overgangsmodule gaat door in Oostende en start op zaterdag 4 oktober 2014.
De lessenreeks bestaat uit 20 lesuren verspreid over 5 lesdagen: iedere zaterdag
van 8 u. – 13 u. Uiterste inschrijfdatum: 29 september 2014.
Maximum 24 deelnemers.
Kostprijs overgangscursus: € 115.
Bloso: www.vts.be.
Cursus Hoger Redder
De cursus ‘Hoger Redder’ start op zaterdag 20 september 2014 en loopt t.e.m.
10 januari 2015. Er is iedere zaterdag les van 8 u. tot 13 u.
De opleiding duurt 60 uur waarvan 20 uur theorie en 40 uur praktijk.

Jobstudent
redders gevraagd!
Het stedelijk zwembad is op zoek naar
jobstudent redders om in de weekends,
in de vakanties en op feestdagen de
drukte op te vangen.
Ben je geïnteresseerd om een centje
bij te verdienen en ben je bereid om
zwembadredder te worden?
Schrijf je dan nu in voor de opleiding
Hoger Redder of de overgangscursus
van ‘Redder aan Zee’ naar
‘Hoger Redder’.
Bij vragen of interesse:
stedelijk zwembad – T 058 23 38 88
zwembad@nieuwpoort.be.

Toelatingsvoorwaarden:
- Minimum 17 jaar worden of zijn in 2014
- Het voorbereidend redderbrevet bezitten of behalen
Kostprijs cursus ‘Hoger Redder’: € 220 incl. cursustekst bestaande uit
5 moduleboekjes in een kaft. De cursus gaat door in het stedelijk zwembad,
Leopold II-park, Nieuwpoort.
Inschrijven kan via www.bloso.be.

Halloween
Op vrijdag 31 oktober staat het zwembad in het teken van Halloween.
Meer info: www.nieuwpoort.be. Vanaf oktober zijn de griezelflyers te verkrijgen aan de kassa van het stedelijk zwembad.

Aquacycling

Plons- en spelkamp

Goed nieuws voor de liefhebbers van Aquacycling! Na de
herfstvakantie starten nieuwe lessen. Meer info aan de kassa
van het stedelijk zwembad en op www.nieuwpoort.be.

Tijdens de zomer werden 2 plons- en spelkampen ingericht voor
kinderen die in het 3de kleuter of het 1ste leerjaar zitten. Er werd
afwisselend geplonsd in het zwembad en gespeeld in de sportzaal.
Op die manier leren de kinderen al spelenderwijs wennen aan het
water en zelfs al zwemmen.

VRIJE TIJD
KINDERBOERDERIJ
Braakballen pluizen
Op donderdag 25 september vindt in samenwerking met Natuurwerkgroep De Kerkuil een determineeravond ‘Braakballen
pluizen’ plaats in het klaslokaal van de kinderboerderij
‘De Lenspolder’. De infoavond is gratis.
Ben je benieuwd naar wat nachtroofvogels eten? Kom dan
samen met ons een braakballetje pluizen o.l.v. Bram Conings.
Natuurwerkgroep De Kerkuil – www.natuurwerkgroepdekerkuil.be of Kinderboerderij De Lenspolder
kinderboerderij@nieuwpoort.be.

Nieuwe scholenbrochure
Het schooljaar 2014-2015 is opnieuw van start gegaan en ook
dit jaar valt er terug heel wat te beleven met de klas op de kinderboerderij. De leerkrachten kunnen de nieuwe scholenbrochure
aanvragen waarin verschillende maandthema’s vermeld staan.

Spinnennamiddag in
de herfstvakantie
Griezelige spinnennamiddag
op de kinderboerderij:
- Spinnensoep maken voor
kinderen van 6 tot 9 jaar
- Spinnenwandeling voor kinderen van 9 tot 12 jaar
• kostprijs: e 1,50 per kind. Opgelet: het aantal is beperkt.
en inschrijvingen: kinderboerderij ‘De Lenspolder’,

Zomerwandelingen kenden
groot succes
Mede dankzij het wisselvallige weer tijdens de zomermaanden vonden vele wandelaars hun weg naar het wandelaanbod in de duinen, in de polders en aan zee. Ook de steeknettenrace was een voltreffer!

VRIJE TIJD
JEUGD
Speelpleinwerking
Deze zomer kende de speelpleinwerking opnieuw een groot succes. Elke werkdag zorgden een 15-tal animatoren ervoor dat de
kinderen zich konden amuseren op het speelveld van de jeugddienst. Knutselen, sporten, themaspelen, waterspelletjes, …elke
dag werd een uitgebreide waaier aan activiteiten aangeboden. Op
vrijdag werden er uitstapjes georganiseerd en elke dinsdagmorgen
gingen de kinderen gaan plonzen in het zwembad. Ook tijdens de
kleine vakanties wordt er opnieuw elke werkdag speelpleinwerking ingericht! Vergeet niet op voorhand in te schrijven!

Halloween
Op vrijdag 31 oktober 2014 wordt het opnieuw griezelen tijdens de
Halloweentocht. Maar eerst kunnen de kinderen zwemmen in het
griezelzwembad en daarna hun angstaanjagende griezelkostuum
aantrekken om te dansen in de kinderdisco. Tenminste, als de
kinderen durven! Er zijn leuke prijzen te winnen. En wie waagt zich
aan de Halloweentocht? Deelnemen kan vanaf 18 u.

Swapwerking
Tijdens de zomervakantie konden de jongeren van 12 t.e.m.
16 jaar deelnemen aan de SWAP-werking. De SWAP kent
jaarlijks een uitgebreid aanbod van activiteiten, ook in de
Kerst- en Paasvakantie. De jongeren amuseerden zich kostelijk en leerden heel wat bij tijdens de workshops.

inschrijvingen:
jeugddienst, Dudenhofenlaan 2b – jeugd@nieuwpoort.be
T 058 23 91 26 of stedelijk zwembad – zwembad@nieuwpoort.be
T 058 23 38 88. Organisatie van de Halloweentocht in samenwerking met de jeugdbrandweer van Nieuwpoort.

Wijziging naschoolse kinderopvang
Er wordt tijdens de schoolperiode naschoolse opvang aangeboden in het jeugdcentrum in de Dudenhofenlaan 2b in
Nieuwpoort. De kinderen worden er door de schoolbussen afgezet en de ouders halen hen dan ten laatste om 17.45 u. op.
• Uren:
Ma, di, do: 16 u. – 17.45 u.
Woe: 11.30 u. – 17.45 u. (lunchpakket meebrengen)
Vrij: 15 u. – 17.45 u.

• Kostprijs:
€ 0,50 per begonnen half uur. Er worden beurtenkaarten
van € 20 aangekocht in de jeugddienst. De jeugdvoordeelpas komt ook in aanmerking voor de aankoop van de
beurtenkaarten.
inschrijvingen:
Jeugddienst Nieuwpoort, Dudenhofenlaan 2B,
8620 Nieuwpoort - jeugd@nieuwpoort.be – T 058 23 91 26.

VRIJE TIJDE
TOERISME
Belle Epoque Weekend 2014
Het volledige programma vind je vanaf 10 september
op www.nieuwpoort.be terug onder de rubriek toerisme
– ontspannen – evenementen. Bij de deelnemende
restaurants kan je genieten van een typisch vergeten
menu uit de Belle Epoque periode.
Vrijdag 19 september 2014

Nieuwport-Bains, Nieuwpoort-Bad,

de Bings:

vertelling uit de oude doos met welkomstglaasje
‘Champagne de Nieuport’
Om 20 u. in Centrum Ysara – vrije toegang.
Zaterdag 20 september 2014
Bal 1900 met Aäron Blomme, Swingzapoppin,
balletvoorstelling, DJ Sep Vermeersch en Champagne
de Nieuport om 20 u. in Centrum Ysara
Deuren open vanaf 19.30 u. – gratis toegang.
Zaterdag 20 en zondag 21 september 2014
Doorlopend Belle Epoque carrousels op het
Hendrikaplein en op de Zeedijk t.h.v. de Barkentijn.
Brocanterie van 9 u. tot 18 u.
Inschrijvingen op www.brocanterie.be.
Belle Epoque dorp ‘Villa Chagall’ van 12 u. tot 14 u.
met Belle Epoque pic-nic
Doorlopend koetsenritten, oude ambachten,
versnaperingen en muzikale omlijsting op een terrasje.

Organisatie: Chagall i.s.m. stad Nieuwpoort.

Hendrikaplein
Ontdek Nieuwpoort-Bad met Parijse omnibus (e 2,50)
van 10 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 18 u. of per koets (e 4)
om 10.30 u., 14 u. en 16 u.
Belle Epoque-wandeling met gids en figuranten – duur: 1,5 uur –
vooraf inschrijven bij toerisme Nieuwpoort Hendrikaplein 11 (e 1)
– vertrek aan de dienst toerisme.
Organisatie: Pasar i.s.m. stad Nieuwpoort
Opendeur ‘Villa Hurlebise’ van 10 u. – 18 u.
Enkel op zaterdag: concertorgel Lekkerkerker van 12 u. tot 15 u.
Enkel op zondag: concertorgel Ruth & Sohn van 10 u. tot 18 u.

Proef de Ardennen
in Nieuwpoort
Gastronomische uitwisseling tussen Durbuy en Nieuwpoort.
Kom gratis proeven van streekgerechten op
Vrijdag 3 oktober van 9 u. tot 13 u.
op het Marktplein tijdens de wekelijkse marktdag,
Zaterdag 4 oktober van 11 u. – 15 u.
op het Hendrikaplein in Nieuwpoort-Bad.
Organisatie: stadsbestuur Nieuwpoort i.s.m. Durbuy.

GEMEENTERAAD
Flitsen uit de gemeenteraad van 26 juni 2014
Prijsverlaging internationale reispassen
De raad keurde het voorstel goed om een prijsverlaging met e 6
toe te passen voor gewone internationale reispassen n.a.v. de prijsverlaging van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Leveren van een dienstvoertuig voor de technische dienst
De raad keurde het voorstel om het huidig dienstvoertuig van
de cel feestelijkheden te vervangen en een nieuw voertuig aan
te kopen goed. Raming kostprijs: e 15.000 incl. BTW.

Aankoop Citydogsystemen in de strijd tegen hondenpoep
De raad gaf de toestemming om 10 bijkomende Citydogsystemen
aan te kopen waarvan 5 witte voor de badplaats (alle straten gelegen boven de Victorlaan) en 5 beige voor de binnenstad en de deelgemeenten. Raming kostprijs: e 15.730 incl. BTW.

Huishoudelijk reglement naschoolse opvang
De raad keurde het huishoudelijk reglement inzake de
naschoolse opvang goed. Er zijn te veel kinderen aanwezig
voor het aantal begeleidsters. Op woensdagnamiddag zal er
bij een te groot aantal kinderen een jobstudent als animator
worden aangesteld. De naschoolse opvang wordt niet meer
gratis ingericht. De vooropgestelde kostprijs bedraagt
e 0,50 per begonnen halfuur. De jeugdvoordeelpas is ook
geldig. Er wordt gewerkt met een systeem van beurtenkaarten.
De naschoolse opvang is enkel mogelijk voor kinderen die
in Nieuwpoort wonen of naar school gaan.
De opvang wordt op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag voorzien van16 u. tot 18 u. en op woensdag
van 11.30 u. tot 18 u.

Aankoop van een hakenklem met hydraulisch sluitbare haken voor
de vrachtwagen voor het ledigen van ondergrondse containers
De raad keurde het voorstel goed om een hakenklem met hydraulisch sluitbare haken aan te kopen. Dit om de ondergrondse
containers op een veilige manier te kunnen ledigen. Het systeem
wordt gemonteerd op de vrachtwagen waardoor de containers ook
bij hevige wind op een efficiënte manier kunnen geledigd worden.
Raming kostprijs: e 23.000 incl. BTW.
Nieuw reglement Cultuurprijs
De raad keurde het nieuw reglement voor de Cultuurprijs goed.
In dit vernieuwd reglement wordt o.m. bepaald dat deze prijs niet
meer jaarlijks maar tweejaarlijks wordt toegekend en dat een
persoon of vereniging slechts 2 keer als kandidaat kan
voorgedragen worden.

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
31 augustus 2014: Dierenarts Karel Crabbé		
7 september 2014: Dierenarts Elise Buyse		
14 september 2014: Dierenarts Johan Devloo		
21 september 2014: Dierenarts Alexandre Salomez
28 september 2014: Dierenarts Stephanie Maere
5 oktober 2014: Dierenarts Alexandre Salomez
12 oktober 2014: Dierenarts Elise Buyse		
19 oktober 2014: Dierenarts Suze Bogaerts		
26 oktober 2014: Dierenarts Guy Colson		
1 en 2 november 2014: Dierenarts Karel Crabbé

058 51 59 14
0474 36 41 51
058 41 49 09
058 41 08 14
0488 25 02 50
058 41 08 14
0474 36 41 51
058 24 02 30
058 52 06 10
058 51 59 14

VEILIGHEID & PREVENTIE
Nieuwe wijkagenten
De wijkpolitie van Nieuwpoort, afdeling Politie Westkust, heeft onlangs de wijken opnieuw toegekend aan de agenten. Op het stadsplan kan je zien welke agent er verantwoordelijk is voor de wijk waarin je woont.
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VARIA

Lindeboom krijgt vredesbank
Op de speelplaats van Basisschool ‘De Vierboete’ staat een 100 jaar
oude Lindeboom. De leerlingen van de Basisschool bouwden met
recuperatiehout een bank rond de boom onder het goedkeurend
oog van houtkunstenaar Dries Warlop. De bank is niet zomaar een
bank, het is een vredesbank waarmee de leerlingen WOI herdenken
en kleine en grote ruzies oplossen a.d.h.v. een constructief gesprek.
Het project kwam tot stand met de hulp van CANON, Cultuurcel
van het Ministerie van Onderwijs. Daarnaast werd het project ook
verkozen tot praktijkvoorbeeld voor Vlaanderen van 2014!
Het is niet het eerste project van de Basisschool ‘De Vierboete’
die met deze vermelding gaat lopen. Eerder werden de projecten
‘De Bevriedinge’, ‘Ook vogels houden van kunst’ en ‘Metamorfose’
uitgeroepen tot praktijkvoorbeelden voor andere scholen.

Herfstbijeenkomst senioren
… een vrijwilliger worden bij Awel?

Donderdag 30 oktober 2014
Alle senioren zijn van harte welkom op de herfstbijeenkomst
in Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14.

Awel beantwoordt jaarlijks meer dan 25.000 oproepen van
kinderen en jongeren via telefoon, e-mail, chat of forum.
Als vrijwilliger luister jij naar die vele vragen en verhalen.
Je denkt en voelt mee met je oproepers en maakt zo het
verschil voor die ene jongen of dat kleine meisje.

Programma:
13.30 u.: welkomstwoord door de schepen voor senioren
14 u.: voorstelling ‘Nostalgia’ over nieuws, TV en liedjes
van de periode 1955 – 1975 door Stefan Taveirne
16 u.: visie op de stad door de burgemeester
Gratis toegang.

Awel, ik wil nog meer en schrijf me in!
Kijk snel op www.awel.be/word-vrijwilliger of
geef een seintje via info@awel.be of T 02 534 37 43.

Balie stadhuis, Marktplein 7 – T 058 22 44 44
info@nieuwpoort.be – www.nieuwpoort.be.

De wereld klopt aan je deur,
word gastgezin!

Daarvoor zijn ze op zoek naar gemotiveerde gezinnen die
bereid zijn om YFU studenten op te vangen gedurende het
schooljaar 2014-2015.

YFU vzw is een studentenuitwisselingsorganisatie voor jongeren vanaf
15 jaar die het mogelijk
maakt om jongeren een
jaar in het buitenland te
laten studeren en er te
verblijven in een gastgezin. Omgekeerd ontvangt
YFU vzw jaarlijks ook jongeren vanuit de hele wereld die in België komen
studeren en in een gastgezin verblijven. Hiermee
wil YFU bijdragen aan
intercultureel begrip, sociale verantwoordelijkheid
en wederzijds respect
onder jongeren, gezinnen en gemeenschappen.

YFU studenten zijn jongeren tussen 15 en 19 jaar, zij gaan
naar een middelbare school in de buurt van hun gastgezin.
Door het leven in een gastgezin en het schoollopen krijgt
de jongere een ideale kans om onze taal en cultuur te leren
kennen. Het is een unieke belevenis voor die jongere maar
het is zeker ook een onvergetelijke ervaring voor het gastgezin en voor de gemeenschap waarin het gezin zich bevindt.
Interesse om één van deze jongeren voor een jaar (of semester) in uw huis en hart op te nemen? Neem vrijblijvend
contact op met het kantoor: inbound@yfu.be.
Op de website www.yfu.be vind je eveneens meer informatie
over deze werking.
Bij de vorige oproep hebben enkele Nieuwpoortse gezinnen
zich aangemeld als gastgezin. Hierdoor hebben heel wat
studenten een Vlaamse thuis gevonden. Er zijn nog steeds 2
studenten die op zoek zijn naar een warm gastgezin.

IEMAND VAN BIJ ONS...
Brent Meys
De 11-jarige Nieuwpoortenaar Brent Meys woont samen met
zijn ouders en zijn broer Sam en zus Kaytie in de Dudenhofenlaan. Per 1 september 2014 maakt hij deel uit van de oudste
groep leerlingen van het Stella Maris. Nog één jaartje in de
lagere school vooraleer hij de overstap maakt naar het middelbaar. Zijn favoriete les is de turnles. Hoe kan het ook anders?
Brent is een echte turnkampioen!
Hij startte zijn turncarrière al heel vroeg toen zijn ouders hem
inschreven voor het kleuterturnen bij ‘De Branding’ in Lombardsijde. Vervolgens turnde hij bij de club in Middelkerke tot
hij drie jaar geleden de club inruilde voor de Oostendse turnclub ‘Willen is Kunnen’.
Brent is gespecialiseerd in grondoefeningen, meer bepaald
tumbling waarbij hij salto’s maakt uit stilstand of na een lange
aanloop. Hij gaat drie keer per week trainen en doet mee aan
zeven wedstrijden per jaar. De afstanden zijn niet mals, zo
moest hij onlangs nog naar Nederland waar hij een gouden
medaille behaalde. Al dat trainen werpt dus zijn vruchten af.
De laatste twee jaar sleepte Brent telkens de titel van WestVlaams kampioen in de wacht. En op alle andere wedstrijden
eindigt Brent telkens op de eerste of tweede plaats.
De medailles en bekers stapelen zich thuis op. ‘Gelukkig is
mijn papa handig en heeft hij een speciaal kastje gemaakt voor
mij waar ik al mijn medailles kan in bewaren’, zegt Brent trots.
Door de verre afstanden kunnen er niet zoveel supporters mee,
maar er blijft wel steeds een harde kern thuis die hem aanmoedigt waaronder zijn familie en de vriendjes van zijn klas.
Brent is thuis niet de enige die turnt, ook de Border Collie Lana
traint voor de discipline Agility. Hierbij springen de honden
over balkjes. Je zou het kunnen vergelijken met jumping voor
paarden, maar dan voor honden. Ook kleine Border Collie Neyo
doet mee aan wedstrijden, maar dan van een heel andere orde:
schoonheidswedstrijden.
Momenteel behaalt
Brent een hoge puntenscore. Als hij dit
kan aanhouden op de
volgende wedstrijd, mag
hij hopen op de selectie
voor het Belgisch Kampioenschap! Daarvoor
moet hij nu nog extra
trainen op zijn salto
in combinatie met de
schroef, want er volgt
binnenkort een hoger
turnniveau.
Brent kijkt vooral uit
naar zijn stagekamp in
oktober. ‘Ik zal dan les

krijgen van Luc Goris tot wel 12 uur per dag’, vertelt Brent.
‘Na zo’n stage ben ik dan wel helemaal uitgeput, maar het is
super leuk’, aldus Brent Meys.
We wensen Brent veel succes toe op de volgende wedstrijden
en hopen voor hem dat hij mag deelnemen aan het Belgisch
Kampioenschap!

Turnclub Ydrima zoekt extra leden
Turnclub Ydrima, afdeling van de vzw Markant, zoekt enthousiaste dames om te turnen en dit iedere donderdag van 20.30
u. tot 21.30 u. in de turnzaal van de Basisschool Stella Maris.
De turnlessen starten vanaf 4 september 2014. Interesse?
Diane Mylle – M 0475 34 40 93.

Jo Vally
Kerstconcert
Zaterdag 13 december
in de O.L.-Vrouwekerk,
Nieuwpoort-Stad.
Aanvang concert om 19.30 u.
De deuren open om 19 u.
VIP-kaarten: e 55 per persoon
(ontvangst om 17.30 u. in taverne ‘De Beiaard’,
Recollettenstraat 47, met koud vlees- en visbuffet)
Verkrijgbaar bij Pellaers Ferdy – M 0477 32 03 25
Gewone kaarten: e 25 per persoon
Verkrijgbaar bij:
- Dienst toerisme, Nieuwpoort-Stad – T 058 22 44 22
- Dienst toerisme, Nieuwpoort-Bad – T 058 23 39 23
- Bestuur van de Reuzengilde – M 0498 92 92 86

Organisatie ten voordele van het goed doel
‘Reuzengilde Nieuwpoort’. Met medewerking van
het stadsbestuur en het kerkbestuur onder leiding
van pastoor W. Viane.
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Nieuw skatepark
Het skatepark “ ’t Schip” in de Dudenhofenlaan
werd op 14 juni ll. officieel geopend. De firma
Concrete Dreams startte in januari met de aanleg
van dit skatepark op het stedelijk sportpark.
Het streetskatepark is 800 m² groot en werd
uitgerust met een piramide, een trap en rails.
De lokale jeugd kreeg inspraak tijdens het ontwerp
van het nieuwe skatepark dat vervaardigd werd in
vloeiend beton, een geluiddempend materiaal met
een langere levensduur.

Ereschepen Willy Gheeraert
De voormalige CVP-politicus Willy Gheeraert kreeg op 9 augustus ll. de titel van ereschepen van de stad Nieuwpoort. Hij zetelde
van 1 januari 1971 tot eind 1976 in het schepencollege en had de bevoegdheden van cultuur en toerisme, visserij, jumelage,
plechtigheden, seniorenbeleid onder zijn hoede. Willy Gheeraert was tevens voorzitter van het Inrichtend Comité van het Nationaal
Huldebetoon aan Koning Albert I en de Helden van de IJzer. Hij werkte samen met wijlen burgemeester Georges Mommerency en
wijlen schepenen Willy
Vermote, Henri Braet
en Leon Demarcke.
Ereschepen Willy
Gheeraert stamt
uit een politiek gezin.
Zijn vader Floribert was
immers twintig jaar
burgemeester van
Nieuwpoort terwijl
dochter Ann vorig jaar
als gemeenteraadslid
werd verkozen.

Herdenking Slag van Ramskapelle
De Slag van Ramskapelle werd op zaterdag 2 augustus
ll. herdacht met een vredeswandeling, een vredeswake
op het militair kerkhof en een uniek vredesconcert.
Tijdens dit concert in de Sint-Laurentiuskerk
traden pianist Liebrecht Vanbeckevoort, celliste
France Springuel en violiste Ludwine Beuckels op.
Het initiatief van deze herdenking van de historische
veldslag ging uit van Dorpsanimatie Ramskapelle
(DAR) i.s.m. het stadsbestuur.
Op zaterdag 25 oktober 2014 wordt ter gelegenheid van
100 jaar Slag om Ramskapelle ter hoogte van de molen
in Ramskapelle een monument met een oriëntatietafel
onthuld.

IN BEELD
Expo ‘Kunst rond Claeys’
De zomerexpo ‘Kunst rond Claeys’ lokte heel
wat bezoekers. Dit kunstzinnig project was
een eerbetoon van acht vrienden aan Martin
Claeys. Martin Claeys is een sociaal bewogen
mens met een groot hart voor kunst. Hij is een
bekwame vakman, die als metaalbewerker de
materie uitdaagt en de grenzen ervan aftast.
Bezoekers van de expo konden kunstwerken
van Eric Baeyens, Dirk De Keyzer, Martine
Hennebel, Anne Notebaert, Roland Patyn,
Patrick Steen, Hernani Tavares e Sousa en Bert
Verstraete bewonderen.

Diamanten jubileum
Mariette De Bock en André Verdegem huwden op 7 juli 1954. Het koppel trok in 1955 naar Belgisch Congo waar André
postontvanger, luchthavenkapitein en verantwoordelijke voor de scheepvaart, verre berichtgeving en de aanleg van een
elefoonnet was. Hij was tevens boekhouder voor de posterijen. Terug in België bouwde André een succesvolle carrière in de
banksector uit waarbij hij ook
veel buitenlandse opdrachten
kreeg. André werd in 1987
directeur-generaal van een
effectenbedrijf dat afhing
van de Nationale Bank, de
Belgische Vereniging der
Banken, de Beurscommissie en
het Ministerie van Financiën.
De jubilarissen zijn trots op hun
vier kinderen, tien kleinkinderen
en vier achterkleinkinderen. De
helft van hun nazaten werd in
België geboren en de familie telt
momenteel drie viergeslachten in
mannelijke lijn.

Gouden jubileum
Magda D’Hulster en Noël Castelein traden op 27 juni 1964 in het
huwelijk. Noël Castelein was beroepsmilitair in Duitsland. Magda
werkte er als opvoedster in een
dagverblijf voor gehandicapte
kinderen en in een bejaardentehuis. In 1992 verhuisden ze naar
Nieuwpoort waar ze zich vlug
thuis voelden. Het sportieve paar
neemt geregeld deel aan de vele
activiteiten in het verenigingsleven. De jubilarissen hebben twee
kinderen en twee kleinkinderen
waarmee ze een hechte band
hebben.
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Vijftig jaar gehuwd

Erna Buffel en Etienne Dejonghe stapten op 16 mei 1964 in het huwelijksbootje. Etienne werkte vroeger als vrachtwagenchauffeur
bij de firma Amalia waar hij 20 jaar instond voor de nachtshift. De jubilarissen vestigden zich in 2009 in Nieuwpoort waar Etienne als
ex-wielertoerist van de vele fietstochten in de regio geniet. Hij wandelt ook graag samen met zijn echtgenote langs de Havengeulpromenade. Het koppel heeft een goede band met hun dochter en schoonzoon.

Vijftigste huwelijksverjaardag

Agnes Desplenter en Georges Pareit huwden op 8 mei 1964. Georges werkte 42 jaar in de tapijtenfabriek Franco-Belge in Wevelgem. Agnes ging aan de slag in een textielfabriek en bekommerde zich om haar kroostrijk gezin. Het paar vestigde zich in 1995
definitief in Nieuwpoort. De jubilarissen hebben veel gereisd en houden allebei van tuinieren. De jubilarissen kregen vijf kinderen en
zijn bijzonder trots op hun twee kleinkinderen.

in Nieuwpoort
SPORT
4 oktober – 28 maart Winterlessen tennis
Keuze tussen collectieve en individuele lessen. Telkens op zaterdagvoormiddag van 9 u.
tot 12 u. Locatie: sportzaal, Leopold II-park.
Kostprijs: e 175 per persoon voor 20 lesuren. Info: KTC Issera, Astridpark 6 – jeugdbestuur@issera.be – www.issera.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. Locatie: Stadshalle,
Marktplein 5. Info en organisatie: sportdienst
– T 058 23 75 40 – sport@nieuwpoort.be.

Kostprijs: e 30 per volwassene en e 15 per
kind van 7 tot 14 jaar. Inbegrepen: zeiltocht
op zee of boottocht naar Diksmuide, lunchpakket en receptie. Afspraak om 11 u. Info
en organisatie: Fifty One Club Nieuwpoort en
VVW Nieuwpoort, Watersportlaan 11 – www.
zee-zeildag.be.
28 september Beer Star Cruise
Een cruise doorheen het polderlandschap
van de Westhoek en de wondere wereld van
het bier. Geniet van een interactieve bierdegustatie o.b.v. een gediplomeerde zytholoog
en ontdek de finesse van het bierproeven.
Inschepen om 10.45 u. in Nieuwpoort. Kostprijs: e 65 per persoon incl. lunch en bierdegustatie. Info en reservatie: Rederij Seastar,
R. Orlentpromenade 2 – www.seastar.be – T
058 23 24 25.
Tot eind september 2014 Wandelzoektocht
8 km lange tocht langs leuke plaatsen in
Nieuwpoort en een stukje door Oostduinkerke. Start aan de dienst voor toerisme, Hendrikaplein 11. Info: Tafeltennisclub Nieuwpoort – www.ttcn.be.

VARIA
1 september - 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 1/09, 6/10, 3/11 en 1/12. Kostprijs: e 5
per persoon incl. drankje. Locatie: Cultuurhuis, Hoogstraat 2. Organisatie: De Engelcirkel – M 0477 41 14 97 – engelcirkel@gmail.
com – www.engelcirkel.be.

7 september 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. Locatie:
hotel Cosmopolite, Albert I-laan 141. Info:
em026@skynet.be – T 058 23 37 42 – T 059
43 82 53.

VARIA
VOORDRACHTEN EN WORKSHOPS

3 oktober Voordracht ‘Parfum, een passie’
Door Lieven Debrauwer. Locatie: dorpshuis
d’Oude Schole, Ramskapelle. Aanvang om
20 u. Toegang: e 7,50 per persoon. Info en
organisatie: Gezinsbond Ramskapelle –
Sint-Joris, Els Degrande – els.degrande@telenet.be – http://ramskapelleleeft.blogspot.
com – http://gezinsbondrs.blogspot.be.
6 oktober voordracht en interactieve
workshop ‘Reiki’
Door Christine Verhelst, Reiki-master en
Gestalttherapeut bij Reiki-Center Christo.
Kostprijs: e 15 per persoon incl. cursus en 2
drankjes. Aanvang om 14 u. Vooraf inschrijven: Christine Verhelst – M 0477 41 14 97.
Locatie: Cultuurhuis, Hoogstraat 2. Organisatie: De Engelcirkel – engelcirkel@gmail.
com – www.engelcirkel.be.
21 oktober Kwaadheid als bron van
ergernis
Gespreksavond door de Gezinsbond Ramskapelle – Sint-Joris. Aanvang om 19.30 u.
Locatie: Dorpshuis d’ Oude Schole, Ramskapelle. Info en organisatie: Els Degrande
– els.degrande@telenet.be – http://ramskapelleleeft.blogspot.com – http://gezinsbondrs.blogspot.be.

7 en 21 september Seastar Captainscruise
Een boottocht tussen Nieuwpoort en Diksmuide met een uitgebreid diner. Inschepen
om 11 u. Kostprijs: e 55 per persoon. Vooraf
reserveren is verplicht! Info en reservatie:
Rederij Seastart – www.seastar.be – T 058 23
24 25.
14 september
Zee-Zeildag voor het goed doel
Beleef een onvergetelijke dag op zee of op
de IJzer en steun ook nog eens 2 lokale
goede doelen: De Sleutel en Sail4Children.

Canadese ganzen op bezoek in de havengeul

in Nieuwpoort
PODIUM EN FILM
18 september Donderdag Filmdag
‘The Wolf of Wall Street’
Waargebeurd misdaaddrama van Martin
Scorsese met Leonardo DiCaprio als een effectenmakelaar die zich schuldig maakt aan
fraude en witwassen. Vertoning om 14 u. en
20 u. Locatie: Centrum Ysara. Kostprijs: e 4
per persoon of e 2 met de jeugdvoordeelpas.
Met de filmpas ‘Donderdag Filmdag’: e 2,50
per film of e 25 voor 10 films/entrees. De
filmpas is onbeperkt geldig in Centrum Ysara en de City. Info en organisatie: dienst cultuur, Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul
14 – T 058 79 50 00 – cultuur@nieuwpoort.
be – www.cultuurnieuwpoort.be.
2 oktober Stef Bos
Mooie waanzinnige wereld
In 2015 is het 25 jaar geleden dat Stef Bos
doorbrak. Een moment om bij stil te staan,
maar dan wel met de blik naar voren en een
explosie aan nieuwe songs! Zijn nieuwe cd
en theatertournee zijn een gepassioneerde
liefdesverklaring aan de wereld, het leven in
alle schoonheid en lelijkheid. Met zijn warme
stem, rake teksten en persoonlijke performance raakt Stef Bos je recht in het hart. De
sympathieke singer/songwriter belooft dat je
na afloop gelukkig bent hier te mogen zijn.
In deze mooie waanzinnige wereld. Aanvang
om 14.30 u. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Tickets: VVK e 14 en ADD
e 16,50. Korting -26 en 60+: VVK e 12 en
ADD e 14,50. Met jeugdvoordeelpas: VVK e 7
en ADD e 8,25. Info en organisatie: Centrum
Ysara en City, Centrum Ysara Dienstweg Havengeul 14 – www.cultuurnieuwpoort.be.

4 oktober Jo Lemaire en Martine
Jonckheere – De Roze Draad
Een ontroerende voorstelling waarmee zangeres Jo Lemaire en actrice Martine Jonckheere in 2014 rondtrekken in Vlaanderen.

Eigen bekende en nieuwe nummers van Jo
Lemaire worden afgewisseld met bewerkte
covers die gelinkt zijn aan de levensverhalen
van 10 sterke vrouwen die geconfronteerd
werden met borstkanker. Met deze voorstellingen wil initiatiefnemer vzw Think-Pink
hommage brengen aan alle lotgenoten en
hun persoonlijke strijd. Deze voorstelling
wordt georganiseerd in het kader van ‘Gezonde Gemeente Nieuwpoort’. Aanvang om
20 u. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg
Havengeul 14. Tickets: VVK e 12 en ADD e
14,50. Korting -26 en 60+: VVK e 10 en ADD
e 12,50. Met jeugdvoordeelpas: VVK e 6 en
ADD e 7,25. Info en organisatie: Centrum
Ysara en City, Centrum Ysara Dienstweg Havengeul 14 – www.cultuurnieuwpoort.be.
9 oktober Cinema City ‘Flying Home’
Colin, een ambitieuze corporate raider,
stelt een van
zijn potentiële
klanten,
een
rijke Arabische
sjeik en gepassioneerde
duivenliefhebber, een deal
voor: als hij
erin slaagt om
de kampioenduif van een Vlaamse duivenliefhebber te kopen, dan gaat de sjeik met
hem in zee. Colin vertrekt naar Vlaanderen.
Maar wanneer hij de koppige eigenaar, en
vooral zijn moedige kleindochter Isabelle
leert kennen, realiseert hij zich dat zijn opdracht moeilijker zal verlopen dan gehoopt.
Vertoning om 14 u. en 20 u. Locatie: City.
Kostprijs: e 4 per persoon of e 2 met de
jeugdvoordeelpas. Met de filmpas ‘Donderdag Filmdag’: e 2,50 per film of e 25 voor
10 films/entrees. De filmpas is onbeperkt
geldig in Centrum Ysara en de City. Info en
organisatie: dienst cultuur, City, Valkestraat
18 – T 058 79 50 00 – cultuur@nieuwpoort.
be – www.cultuurnieuwpoort.be.
16 oktober Donderdag Filmdag
‘The Grand Budapest Hotel’
Tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog, is
The Grand Budapest Hotel is een gerenommeerd Europees logement. Hier zwaait de
legendarische conciërge Gustave de scepter.

Tegen de achtergrond van een dramatisch
veranderend Europa, krijgt hij te maken met
de diefstal en opsporing van een Renaissance schilderij van onschatbare waarde en de
strijd om een aanzienlijk familiefortuin. Gelukkig kan Gustave rekenen op de steun en
vriendschap van de piccolo Zero Moustafa,
die hij als jonge protegé onder zijn vleugels
neemt. Vertoning om 14 u. en 20 u. Locatie:
Centrum Ysara. Kostprijs: e 4 per persoon of
e 2 met de jeugdvoordeelpas. Met de filmpas ‘Donderdag Filmdag’: e 2,50 per film of
e 25 voor 10 films/entrees. De filmpas is onbeperkt geldig in Centrum Ysara en de City.
Info en organisatie: dienst cultuur, Centrum
Ysara, Dienstweg Havengeul 14 – T 058 79 50
00 – cultuur@nieuwpoort.be – www.cultuurnieuwpoort.be.
29 oktober Kinderfilmnamiddag
‘Flits en het magische huis’
Een achtergelaten jonge kater komt tijdens
een heftige storm terecht in een mysterieus
herenhuis. Dit huis wordt bewoond door een
oude tovenaar genaamd Lawrence. Lawrence deelt zijn sprookjeswereld samen met
een aantal huisdieren en enkele speelgoedfiguren. Jack het Konijn en Maggie de Muis
zijn bezig een plannetje te maken om hem zo
snel mogelijk weg te jagen. Wanneer Lawrence plotseling in het ziekenhuis terecht
komt probeert
zijn neef het
huis stiekem
te
verkopen.
Vanaf dat moment smeden
de bewoners
een plan om
het huis om te
toveren tot een
spookhuis, met
als hun geheime wapen
Flits! Aanvang om 14 u. Kostprijs: e 3 per
persoon of e 1,50 met de jeugdvoordeelpas.
Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul. Organisatie: dienst cultuur – T 058 79
50 00 – cultuur@nieuwpoort.be – www.cultuurnieuwpoort.be.

in Nieuwpoort
HERDENKING WOI
25 september Uitstap ‘Water als wapen tijdens Eerste Wereldoorloog – Nieuwpoort’
In Nieuwpoort is de Groote Oorlog nooit ver
weg. Dat kan ook moeilijk anders: Nieuwpoort is immers vier lange jaren de eerste
stad van het westelijk front tussen Noordzee
en Zwitserland en het beginpunt van wel
40.000 km loopgraven. Voormiddag: wandeling langs de Havengeul met herinneringen
aan WOI. Namiddag: bezoek aan het sluizencomplex ‘De Ganzepoot’. Afspraak om 10 u.
in het station van Oostende. Aankomst met
de kusttram om 10.40 u. in Nieuwpoort. Wie
in de omgeving van Nieuwpoort woont kan
meteen naar de startplaats gaan mits vermelding bij inschrijving. Kostprijs: e 30 per
persoon incl. middagmaal en dranken, gids,
tram heen en terug naar Oostende. Inschrijven voor 9 september. Info en reservatie: Rodenbachfonds – T 09 223 77 42 – info@rodenbachfonds.eu – www.rodenbachfonds.eu.
Tot eind september 2014 Familiezoektocht
‘Waterfront 14’
Op en achter het front van WOI tussen
Nieuwpoort en de Fintele. De tocht omvat 2
aansluitende lussen van 50 km met Nieuwpoort en Diksmuide als start- en aankomstplaatsen. Zoektochtgids: e 8, verkrijgbaar bij
de dienst toerisme Nieuwpoort. Info en organisatie: Sea Scouts en Guides Nieuwpoort
– T 058 23 35 08 – waterfront14@achtste.be
– www.achtste.be.
Tot eind 2014 Dieren in de Oorlog
Gezinnen kunnen via een zoektochtbrochure
en de infoborden op de kinderboerderij de
boeiende link ontdekken tussen de boerderijdieren en de oorlog. Dit gebeurt met doeopdrachten en leuke verhaaltjes. Kostprijs:
e 1 per zoektochtbrochure, verkrijgbaar op
de kinderboerderij en bij de dienst toerisme,
Marktplein 7 en Hendrikaplein 11. Info: www.
nieuwpoort.be – kinderboerderij@nieuwpoort.be – T 058 23 69 86.

Tot eind 2014 Soldatenportretten in het
straatbeeld
Ter nagedachtenis van de Nieuwpoortse
slachtoffers van WO I worden portretten van
gesneuvelde soldaten en burgers uitgehangen. I.s.m. KBC. Info en organisatie: dienst cultuur
- T 058 79 50 00 - www.
nieuwpoort14-18.be.

VARIA

kledij voorzien. Afspraak om 10 u. aan de
dienst toerisme, Hendrikaplein 11. Info en
organisatie: kinderboerderij ‘De Lenspolder’, Elf Juliwijk 6A – T 058 23 69 86.

BEGELEIDE UITSTAPPEN
EXPO
2 en 9 september Pittig Bruintje
Geleid bezoek aan de visveiling. Vanaf 12
jaar. Kostprijs: e 4 per persoon. Vooraf inschrijven bij dienst toerisme Nieuwpoort,
Hendrikaplein 11 – T 058 23 39 23 – toerismebad@nieuwpoort.be. Afspraak om 9.30 u.
aan de toren van de vismijn. Info en organisatie: vzw Promovis – www.promovis.be.
5 en 12 september Beiaardbezoek
Bezoek aan de toren met uitleg over de beiaard, bezoek aan de klokken, panoramisch
uitzicht en demonstratie beiaardierster. Niet
voor groepen. Afspraak om 10 u. aan de toren. Info: stad Nieuwpoort, Els Debevere – T
058 22 44 44 – www.nieuwpoort.be – www.
wix.com/nieuwpoortbeiaard.
19 en 26 september Vrijdag… Visdag
Geleid bezoek aan de stedelijke vismijn: bijwonen verkoop in de veilingzaal, ontbijt, kennismaking visverwerkingsbedrijf, simulatieverkoop, vissersaperitief en middagmaal.
Vanaf 12 jaar. Vooraf inschrijven: stedelijke
vismijn ) T 058 23 33 64. Kostprijs: € 50 per
persoon. Bevestiging mits betaling vooraf op
rekeningnummer 733-0174198-16, vzw Promovis, Kaai met vermelding van datum en
aantal deelnemers. Afspraak om 6.15 u. aan
de toren van de vismijn. Info en organisatie:
Promovis Nieuwpoort – www.promovis.be.
30 oktober Schelpenwandeling ‘schatten
op het herfststrand’
Zijn het nu nonnetjes, wenteltrapjes, schaalhoorns of muiltjes? Ontdek het samen met
de natuurgids. Neem een emmertje mee!
Gratis deelname. Laarzen en winddichte

20 september
7de nationale postzegel- en ruilbeurs
Beurs voor postzegels, postkaarten, briefkaarten, maximafilie, marcofilie, postwaardestukken, verzamelingen en telecards.
Duozegel beschikbaar (P-stamp). Standhouders: e 6 per tafel van 2 m. Locatie: stedelijke
vismijn, zaal Iseland, Kaai. Info en organisatie: Koninklijke Postzegelclub van de Westhoek – T 058 23 37 42 – em026@skynet.be.

Like de pagina
‘stad Nieuwpoort’
op Facebook

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

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

ZAKENKANTOOR

Debruyne bvba

Marktplein 13
8620 Nieuwpoort
tel 058/23.84.68
debruyne@argenta.be
fsma a-b 26698
on 0458.041.225

Eigen huis,
Een droom wordt zekerheid.

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

