INFORMATIEBLAD
MAANDELIJKS JUNI 2015/ 43 JAARGANG - NR. 4

UW STAD

41405 Buencamino.qxp 8/04/15 19:32 Pagina 1

Van ondernemer tot ondernemer
Dichtbij voor kleine en grote projecten
altijd in
uw buurt

Fint

voor zelfstandigen
en kmo’s

pasklare oplossingen
op maat van uw activiteit

Fintro Nieuwpoort - Kantoor Goetry bvba Marktplein 3, 8620 Nieuwpoort
Tel. 058 23 74 40, fax 02 228 24 06
Volg ons op : www.fintro.be | www.kantoorgoetry.be |

facebook

| FSMA 023336A-cB | Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis nv.

VOORWOORD

Fotowedstrijd
Een zwoele zomeravond, een warme
dag op het strand, verfrissing tijdens
het watersporten, een fietstocht in
alle rust of gewoon dolce far niente!
Wat geeft jou een echt vakantiegevoel
in Nieuwpoort? Bezorg ons een toffe
foto en wie weet wordt die van jou wel
de coverfoto voor de grote zomereditie
van ‘Nieuwpoort, Uw Stad’? Alles kan,
alles mag, maar het moet een rechtopstaande foto in hoge resolutie zijn!
Mail je foto naar
emely.vandeputte@nieuwpoort.be
voor 8 juni 2015!

Beste lezers,
het stadsbestuur hecht veel belang aan de verkeersveiligheid in onze stad. Vandaar dat er voorgesteld wordt om de
zone 30 in te voeren. Trager verkeer is immers een belangrijke stap naar een nog aangenamere, veiligere en gezondere stad. Vooraleer de zone 30 definitief wordt ingevoerd
krijgen de inwoners de kans om het voorstel te evalueren en
hun opmerkingen te formuleren. In het historisch stadscentrum wordt de zone 30 ingevoerd binnen de gesloten zone
gevormd door de Kaai (inbegrepen), Astridlaan (niet inbegrepen), Oude Veurnevaart
(inbegrepen) en Pieter Deswartelaan (inbegrepen). In Nieuwpoort-Bad wordt de
snelheidsbeperking ingevoerd binnen de zone gevormd door de Elisalaan (niet inbegrepen), Kinderlaan tussen de zeedijk en Elisalaan (niet inbegrepen), zeedijk tussen
de Kinderlaan en het Loodswezenplein, de promenade tussen het Loodswezenplein
en de Elisalaan tussen de Albert I- laan en de dienstweg Havengeul.

BLAD
INFORMATIE
2014
ZOMEREDITIE

De inwoners kunnen hun opmerkingen over het zone 30-voorstel tot eind juli 2015
richten tot:
• Burgemeester ir. Roland Crabbe burgemeester@nieuwpoort.be
• Stadsbestuur t.a.v. technische dienst, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort
• Frederik Gunst, frederik.gunst@nieuwpoort.be

Om je zin te doen
krijgen in de zomer,
plaatsen we hier nog
eens de coverfoto van
vorig jaar!

Burgemeester, ir. Roland Crabbe
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Automatische verlenging gemeentelijke parkeerkaarten
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De gemeentelijke parkeerkaarten hebben een geldigheidsperiode van 1 jaar. De verlengingen worden automatisch geleverd naargelang de woonplaats van de inwoners
van Nieuwpoort. U kunt de bewonerskaarten twee weken voor de vervaldatum van
uw huidige kaart afhalen..
Woont u in Ramskapelle of Sint-Joris?
U kunt uw parkeerkaart ophalen in het stadsmagazijn in de J. Van Clichthovenstraat,
iedere werkdag van 8.30u tot 12u en van 14u tot 16u.
Woont u in Nieuwpoort-Stad (tot de Victorlaan)?
Inwoners van Nieuwpoort-Stad halen hun gemeentelijke parkeerkaart op in het
stadhuis (Marktplein 7, eerste verdieping bij de secretaresse van de burgemeester)
van dinsdag t.e.m. vrijdag, van 8.30u tot 12u.
let op! Albert I-laan Nieuwpoort-Stad:
- oneven huisnummers: oplopend tot en met 75 C
- even huisnummers: oplopend tot en met 64 C
Woont u in Nieuwpoort-Bad (vanaf de Victorlaan)?
Inwoners van Nieuwpoort-Bad halen hun gemeentelijke parkeerkaart op in het
toerismekantoor van Nieuwpoort-Bad (Hendrikaplein): iedere werkdag van 14u tot
16.30u. Zaterdag, zon- en feestdag en schoolvakanties van 10u tot 12.30u en van 14u
tot 16.30u. In juli en augustus tot 17u.
let op! Albert I-laan Nieuwpoort-Bad:
- oneven huisnummers: oplopend vanaf 75 D en verder
- even huisnummers: oplopend vanaf 64 D en verder

Lay-out en druk :
Cuvelier Graphics nv
Oostkaai 29, 8900 Ieper
T 057 20 07 49
cuveliergraphics@skynet.be
www.cuveliergraphics.be

Verantwoordelijke uitgever
R. Crabbe burgemeester
Marktplein 7
8620 Nieuwpoort
Coverfoto: Varen

MILIEU
Ophaling huisvuil juni 2015
Zone A: Nieuwpoort-Bad
- Ophaling huisvuil: buiten vakantieperiodes 		
twee keer per week op maandag en vrijdag.
Tijdens vakanties dagelijks, ook op zondag.
- Ophaling PMD: 8 en 22 juni, extra ophaling
in de toeristische zone op 29 juni
- Ophaling papier en karton: 15 juni
- Ophaling GFT: 1, 15 en 29 juni
Zone B: Simli
- Ophaling huisvuil: tweewekelijks op dinsdag.
- Ophaling PMD: 8 en 22 juni
- Ophaling papier en karton: 15 juni
- Ophaling GFT: 1, 15 en 29 juni
Zone C: nieuwe wijken
- Ophaling huisvuil: tweewekelijks op dinsdag.
- Ophaling PMD: 8 en 22 juni
- Ophaling papier en karton: 15 juni
- Ophaling GFT: 1, 15 en 29 juni

Zone D: stadskern
- Ophaling huisvuil: wekelijks op
donderdag.
- Ophaling PMD: 8 en 22 juni
- Ophaling papier en karton: 16 juni
- Ophaling GFT: 1, 15 en 29 juni
Zone E: buitenrand stad, Sint-Joris
en Ramskapelle
- Ophaling huisvuil: tweewekelijks
op vrijdag
- Ophaling PMD: 8 en 22 juni
- Ophaling papier en karton: 16 juni
- Ophaling GFT: 1, 15 en 29 juni

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
het huisvuil voortaan opgehaald op
dinsdag i.p.v. op vrijdag.

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

Tips met respect voor de natuur
Om de natuur zo weinig mogelijk te belasten met chemische bestrijdingsmiddelen,
geven we hieronder enkele eenvoudige en praktische tips.
Last van bladluizen? Met een krachtige waterstraal kan je
heel wat bladluizen van de plant spuiten. In de herfst kan je
de aangetaste plantendelen afknippen. Zo overwinteren er
minder eitjes. Heeft de plant jaar na jaar last van bladluizen?
Dan spreken we van een plaag en staat de plant niet echt op
zijn plaats. Overweeg om hem te verplanten of weg te doen.
Geef onkruid geen kans. Bedek de bodem met doorlevende
kruidachtige planten of bodem bedekkende struiken. Het
onkruid krijgt dan geen kans door licht- en plaatsgebrek.
Gebruik bij de aanplant een dikke laag compost of houtsnippers van 10 centimeter. Zo vermijd je in het begin onkruid en
kunnen de bodembedekkers optimaal groeien.
Met de hand of door het vuur. Wied kleine oppervlakten
met de hand. Voor grotere oppervlakten kan je een onkruidbrander gebruiken. Brand het onkruid om de 2 à 3 weken
weg. Het onderliggende wortelstelsel wordt door vocht- en
krachtverlies uitgeput waardoor het onkruid uiteindelijk
helemaal verdwijnt.
Harken bij warm weer. Hou paden met kiezelsteentjes
onkruidvrij door regelmatig te harken. Doe dit bij voorkeur bij
warm weer zodat de losgeharkte plantjes snel opdrogen en
afsterven.
Mengsel van gras en klaver. Een nieuw gazon? Informeer
bij je tuincentrum naar een gazonmengsel, aangevuld met
miniklavers. De klaver zorgt op natuurlijke wijze voor een
bemesting van je gazon. Zo blijft het gras het hele jaar door
donkergroen. Ook vormt het mengsel van klavertjes en grassoorten een compacte grasmat waardoor het onkruid amper
de kans krijgt om te groeien.

Mos: met of zonder? Mos doet het op schaduwrijke plaatsen beter dan gras. Een graspartij in de schaduw zal dus vaak last hebben van mos. Je kan het mos laten staan, of het vervangen door
een verharding of door schaduw minnende planten zoals varens,
hosta’s of kamperfoelie.
Minder muggen. Vermijd stilstaand water in emmers, gieters
enzovoort. Heb je een vijver? Weet dat er insectenetende vissen
bestaan. Houd muggen buiten door het plaatsen van horren in
deur- en raamopeningen. Of bescherm jezelf en je kinderen met
een muskietennet boven het bed.
In de moestuin. Voorkom bodemziekten in je moestuin door
vruchtwisseling of gebruik ziekteresistente rassen. Ook combinaties van verschillende teelten voorkomen ziekten.
Tegen slakken. Slakken zijn dol op jonge plantjes. Zorg er
daarom voor dat ze er niet gemakkelijk bij kunnen. Slakken kan
je weghouden met sparrennaalden, gemalen schelpen of kapotte eierschalen. Of zorg ervoor dat de plantjes sneller groeien,
bijvoorbeeld door de bodem te bedekken met zwarte folie zodat
die sneller opwarmt. Egels en vogels eten graag slakken. Richt je
tuin daarom diervriendelijk in door nestkastjes te hangen of door
een heg of houtkant aan te planten.

www.zonderisgezonder.be
Tip: In bepaalde gevallen kunnen er voor milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen toelagen bekomen worden. De kosten moeten
wel minstens e 50 bedragen.
www.nieuwpoort.be – rubriek inwoner/wonen/premies en
toelagen/stedelijke milieusubsidies.

MILIEU
Compostbakken: onbekend = onbemind

Afvalverbranding

Is je tuin meer dan een paar honderd vierkante meter groot of is
de hoeveelheid afval die je regelmatig in je tuin verzamelt te veel
voor het compostvat, kies dan voor een compostbak. Of beter: voor
compostbakken. Je kunt deze bakken zelf vervaardigen uit plastic
elementen, uit betonnen platen of uit houten planken. Bakken in
hout komen het meest voor. Iedere doe-het-zelver kan er gemakkelijk mee overweg. Ze integreren zich goed in de tuin, isoleren
prima en vaak volstaat wat recyclage materiaal om ze te construeren. Het grote minpunt van hout is dat het rot. Om het de inwoner
van Nieuwpoort gemakkelijker te maken verkoopt het stadsbestuur
tegenwoordig compostbakken in een doe het zelf kit.
Ze bestaan uit gerecycleerd plastic en zijn duurzaam.
Een compostbak kun je aankopen in het stadsmagazijn
J. Van Clichthovenstraat 42 - T 058 22 44 88.

Afval verbranden in de tuin is veel schadelijker dan we
denken. Telkens als we zelf afval verbranden in de open
lucht, komen een pak schadelijke stoffen vrij, die tal van
gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Daarnaast
bezorgen we met ons vuurtje ook onszelf en de buren
heel wat narigheid. Onze vuurtjes verspreiden smerige,
stinkende lucht, die allesbehalve aangenaam is voor
omwonenden en voorbijgangers. Vuurtjes stoken in de
tuin getuigt van weinig burgerzin en weinig respect voor
anderen. Politie- en afvaldiensten treden dan ook steeds
vaker hard op tegen dergelijke praktijken. De laatste jaren
nam het aantal pv’s sterk toe. Illegaal afval verbranden
kan je dus duur komen te staan.

Sla, banaan en tak samen in één bak
Heb je nog geen GFT container voor groente-, fruit- en tuinafval? Vraag er één aan via IVVO klantendienst – info@ivvo.be
T 057 21 41 60.

Groente-, Fruit- & Tuinafval
Groente-, Fruit- & Tuinafval

Gelukkig zijn er heel wat alternatieven:
• Sorteer afval. Het meeste afval kan je kwijt via de gebruikelijke
inzamelmethodes (restafvalzak, PMD enz.) of kan je
gratis op het containerpark deponeren.
Meer info: www.west-vlaanderen.be rubriek afvalfabet.
• Nog beter is het om afval te voorkomen: wie afval
vermijdt, moet het immers niet kwijt. Kies o.a. voor
herbruikbare verpakkingen en retourflessen.
Groenafval kan je composteren.
• Wat herbruikbaar is, breng je het best naar de
kring-(loopwinkel. Meer info: www.westvlaanderen.be
rubriek kringloopcentra
• Soms kan je afval afgeven aan de verkoper, al of niet bij
aankoop van een nieuw exemplaar (elektrische
apparaten, voertuigwrakken, geneesmiddelen enz.).
Wil je hierover meer te weten komen, neem dan eens
een kijkje op de website www.vlaanderen.be
rubriek sluikverbranden.

Sla,
banaan
Sla, banaan
enen
tak,tak, samen in één bak!
samen in één bak!
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Heerlijk FairTrade ontbijt
en geslaagde zoektocht
Traditiegetrouw werd door de jeugd- en
milieudienst in nauwe samenwerking met
vzw Promovis terug een FairTrade ontbijt
en zoektocht georganiseerd op zondag
3 mei. Na een stevig ontbijt waarbij de
meeste producten van FairTrade of van
biologische oorsprong waren, konden
de deelnemers een gezonde wandeling
aanvatten waarbij ettelijke zoekvragen
moesten opgelost worden. Na een schiftingsvraag werden de eerste drie deelnemers beloond met een mooie Fairtrade
geschenkmand.

INFRASTRUCTUUR
Evaluatie werken Zeedijk
Ook in de editie van juni hechten we even belang aan enkele
passages uit het dagboek van Nieuwpoortenaar Marc De Grave
die de werken aan de Zeedijk met argusogen volgt. Als de
arbeiders op dit elan verder werken en het weer gunstig blijft,
kan deze fase van de Zeedijk op het einde van juni 2015 als
voltooid beschouwd worden.
“Vrijdag 10 april: een uiterst mooi zonnig zomerweertje! Het
moet vooruit gaan want voor mijn deur zijn acht man bezig met
de brede blauwe dorpels te metselen en tegelijk ook de blauwe
dalles. Het werk schiet goed op.
“Maandag 13 april: mooi zonnig weer, fris windje. Er wordt vlot
en vlug doorgewerkt: elf man en één vrouw voeren de verschillende taken uit. Een pluim voor de metsers van de blauwe dalles
die heel de dag in de weer zijn met gebogen rug en op hun
knieën. Ook weer een pluim voor de kraanman: alsmaar door
stenen aanvoeren, zand aanvullen, blauwe boordstenen aangeven, afval en restzand afvoeren,… De werf wordt tegen de avond
mooi opgekuist en verzorgd achtergelaten. Ik heb wel gezien dat
de ‘nieuwe’ gele dalles nog steeds dezelfde onafgewerkte velkant
hebben?! Daardoor liggen de stenen ongelijk. Eens met zand
erover valt dit gelukkig minder op! Toch zei iemand mij dat deze
stenen bij regenweer niet zo glad zijn dan de andere stenen van
de Zeedijk. Ze zijn inderdaad ruw, onzorgvuldiger afgevlakt?
“Donderdag 16 april: zonnig maar na de middag toenemende
frisse Noordoostenwind. De gele stenen voor mijn deur zijn afgewerkt. De blauwe stenen hebben meer tijd nodig. Er blijft een
bak mortel over. Ter hoogte van het Leopoldplein ontbreken er
nog twee rijen gele stenen in de smalle strook en brede blauwe
boordstenen. Daarna moet er nog een groot vlak uitgelegd
worden. Praktisch alle boordstenen zijn geplaatst. De bewoners
van ‘Strand’ en ‘Chagall’ zullen blij zijn dat de stapelplaats van
stenen en afval voor hun deur eindelijk wordt opgeruimd!
“Maandag 20 april: prachtig zonnig lenteweer, maar een
frisse Noordoostenwind. Vanaf 8 u. zijn ze al volop bezig met
het metselen van de blauwe stenen. Ook worden de drie ‘open’
putjes van de nutsvoorzieningen eindelijk afgewerkt. Tijdens de
Paasvakantie moesten de vakantiegangers deze hindernissen ontwijken. Een
betere planning had zeker
gekund?!

Vanaf de Vlaanderenstraat worden de gele stenen verder gelegd!
Met een hogedrukpistool worden de voegen van de brede blauwe
boordstenen zandvrij gespoten en met vloeibare mortel opgevuld.
’s Avonds is de voeg terug met zand toegewaaid.
“Woensdag 22 april: zonnig, frisse Noordoostenwind. Na de
middag betrokken en koud. Dezelfde werken worden uitgevoerd.
Ik stel vast dat het nog steeds geen perfecte gele stenen zijn:
onafgewerkt en na enkele uren reeds meerdere hoeken afgebroken! Na het aandrukken met de trilplaat? Alleen ter hoogte van
de huidige ‘Zonnebloem’ ligt er, naast uitgesmeerde betonvlakken, toch een klein vlak met perfecte stenen! Voor mijn deur zijn
de gele stenen met ‘kringen’ aan het afkleuren: slordig zicht!
Nog enkele dagen en de blauwe stenen liggen er allemaal in.
Soms kan je er niet aan uit: op de ene plaats wordt er een voeg
in mousse geplaatst tussen de blauwe boordstenen en de dalles,
op een andere plaats (o.a. voor mijn deur) wordt dit dan weer niet
gedaan. Is er daar een verklaring voor?
Vrijdag 24 april: rustig zonnig lenteweer. Er wordt chapezand
geleverd maar er zijn geen blauwe stenen en ook geen arbeiders
te bespeuren. Het zand blijft onaangeroerd?! Toch zie ik verderop
voor de ‘Chagall’ paletten met ingepakte stenen staan. Andere
planning?! De gele dalles worden wel geplaatst.
Maandag 27 april: zonnig maar met een koude Noordoostenwind. De blauwe dalles worden nu wel verder gemetseld. Alsook
de gele! De nadars worden hier en daar opgeruimd en afgevoerd.
Dinsdag 28 april: fris lenteweertje. Dezelfde taken als gisteren
worden uitgevoerd. Wellicht worden de laatste blauwe stenen
afgewerkt. Met een luchtdrukpistool worden alle voegen van de
blauwe stenen, de dunne en de brede, zandvrij geblazen. Een
ander team komt ‘slappe’ mortel draaien en de voegen worden
hiermee ingewreven en met de aftrekker afgewerkt.
Donderdag 30 april: Het nieuwe stuk dijk van aan de Meeuwenlaan wordt vrijgegeven. De nadars worden afgevoerd en
de lege houten paletten worden verzameld. Het is al een heel
ander zicht. Enkel voor het appartementsgebouw ‘Maya’ moeten
de gele stenen nog gelegd worden. Het valt nu extra op dat de
aangrenzende duinstrook nog vol steenafval ligt en dit terwijl de
filtermachine reeds maanden geleden zijn werk is komen doen.
Er ontbreekt ook veel ‘afgevoerd’ zand… Misschien rekent men
op méér stuifzand?! Morgen is het 1 mei: de Dag van de Arbeid!
De moedige arbeiders verdienen deze rust- en vakantiedag, echt
waar!”

VEILIGHEID & PREVENTIE
Fietsen in groep, hoe doe je dat veilig?
Nu de vogels weer fluiten en de zon van de partij is, halen weer heel wat
wielerliefhebbers hun fiets van stal. Maar hoe zorg je ervoor dat je als
wielertoerist geen ‘wielerterrorist’ wordt? De politie Westkust geeft je
een pasklaar antwoord met onderstaande regels en tips.
Per twee of in kleine groep fietsen (tot 15 personen)
Je gebruikt altijd het fietspad.
Is er geen fietspad dan gebruik je:
- de parkeerzones en gelijkgrondse bermen rechts in je rijrichting,
maar verleen wel voorrang aan de weggebruikers die er zich bevinden.
- de trottoirs en verhoogde bermen, maar enkel buiten de bebouwde kom.
- de rijbaan zo dicht mogelijk bij de rechterrand , indien geen andere
mogelijkheden.
Op het fietspad mag je met z’n tweeën naast elkaar fietsen, behoudens
enkele uitzonderingen:
- als andere tweewielers je op een tweerichtingsfietspad niet vlot
kunnen kruisen.
- als andere tweewielers je willen inhalen.
- als er achteropkomend verkeer in aantocht is (buiten de bebouwde kom).
In groep fietsen (15 tot 50 fietsers)
Je bent niet verplicht om de fietspaden te gebruiken.
Je mag steeds met z’n tweeën naast elkaar rijden op
voorwaarde dat:
- je gegroepeerd blijft.
- je alleen de rechterrijstrook gebruikt.
- je als de rijbaan niet verdeeld is in rijstroken, niet meer dan de breedte
van één rijstrook inneemt en in geen geval meer dan de helft van de
rijbaan.
De groep mag begeleid worden door wegkapiteins, maar dat is niet
verplicht.

In grote groep fietsen (51 tot 150 fietsers)
- Het is verplicht om minstens 2 wegkapiteins en
2 begeleidende auto’s te voorzien.
- De wegkapiteins moeten ten minste 21 jaar oud
zijn en rond de linkerarm een band dragen met de
nationale driekleur en het woord ‘wegkapitein’.
- De wegkapiteins mogen op kruispunten zonder
verkeerslichten het verkeer stilleggen doormiddel
van het bord C3 en aanwijzingen geven aan de
andere weggebruikers.
- De begeleidende auto’s moeten de groep op
ongeveer 30 meter voorafgaan of volgen.
- De begeleidende auto’s moeten op het dak een
blauw bord met de afbeelding van het verkeersbord
A51 en eronder het symbool in het wit van een fiets
hebben dat goed zichtbaar moet zijn voor het
overige verkeer.

SOCIAAL
Infomoment Zilverpunt: Het Sociaal Huis zoekt vrijwilligers!
In een vorige editie van het infoblad was al te lezen dat het Sociaal Huis
van Nieuwpoort in het najaar met ‘Zilverpunt’ wil starten. Dit is een
nieuw project om de vereenzaming bij 85-plussers, die nog zelfstandig
(al dan niet met partner) thuis wonen, tegen te gaan.
Heb je wat vrije tijd die je nuttig wenst te besteden? Lijkt het je wel iets
om - op momenten dat het jou past - onze oudere stadsgenoten een
bezoekje te brengen, samen een wandelingetje te maken, wat hulp te
bieden in geval van nood, enz.?
Het Sociaal Huis organiseert een infomoment rond dit project en dit op
donderdag 25 juni 2015 om 14 u. in het Sociaal Huis , Astridlaan 103.
Iedereen welkom!
Wel graag vooraf een seintje, via mail naar hanne.hosten@nieuwpoort.be
of telefonisch: T 058 22 38 11 (Hanne) - T 058 22 38 75 (Ilse).

GEZOND
Vermoeden van ouderenmishandeling? Bel 1712!
15 juni is de internationale dag tegen ouderenmis(be)handeling.
De ‘World Elder Abuse Awareness Day’ is in het leven geroepen
door de Wereld Gezondheidsraad van de Verenigde Naties. De
VN wil op die manier de wereld bewust maken van het feit dat
er ouderenmishandeling bestaat en dat het uitgebannen moet
worden.
Je vraagt je af waarom er een Dag tegen Ouderenmishandeling
moet zijn. Ouderen mishandel je niet, daar zorg je voor! Toch
blijkt dat mishandeling of ontspoorde zorg vaak voorkomt. Het
gaat niet enkel om lichamelijk pijn doen, er kan ook sprake zijn
van psychische mishandeling of financiële uitbuiting. Degene
die zich schuldig maakt aan dit vergrijp kan zeer subtiel tewerk
gaan, zodat het lang kan duren voordat de omgeving iets in de
gaten heeft. Bovendien is psychische en financiële uitbuiting
minder goed zichtbaar dan een blauwe plek of een wond...
Ouderenmishandeling begint vaak klein en glijdt af naar grover
geweld of misbruik. Het begint bijvoorbeeld met even stevig bij de
arm pakken als iemand niet luistert of niet wil doen wat men zegt.
Ook de eigen boodschappen doen van het geld van de oudere is
een vergrijp dat makkelijk uitmondt in een steeds groter financieel misbruik. Velen hebben in de loop van dit proces hun eigen
excuses waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Dat er eigenlijk
van misbruik en mishandeling sprake is, wordt niet meer gezien.

Er bestaat een groot taboe op het onderwerp. Toch is erover
praten het beste dat je kunt doen. Als er een vermoeden van
ouderenmishandeling is, dan is het goed om er met iemand
over te beginnen die de oudere ook kent. Zo kan je samen
bepalen wat er moet gebeuren. Snij verder (ook bij twijfel) dit
onderwerp eens aan tijdens een gesprek met de oudere zelf.
Wie ouderenmishandeling vermoedt, kan bellen naar 1712 en
dit elke werkdag (maandag tot vrijdag), van 9 u. tot 17 u. Het
gesprek is gratis en discreet. Ervaren hulpverleners staan
je bij, geven je informatie en advies of verwijzen je door naar
verdere hulp.
1712 is trouwens een telefonische hulplijn waar iedere burger
terecht kan om te spreken over elke vorm van geweld. Of het
nu gaat om intrafamiliaal of extrafamiliaal geweld, fysisch,
psychisch of seksueel geweld, recent of lang geleden, als dader, slachtoffer of getuige, voor volwassenen en kinderen: deze
hulplijn is er voor hen.
www.1712.be

Huis van het Kind - OONIE
Alle ouders stellen zich wel eens vragen over de ontwikkeling,
de gezondheid of de opvoeding van hun kind. Inzetten op die
domeinen, in om het even welke context, is een belangrijke
maatschappelijke opdracht. Daarom keurde de Vlaamse overheid in 2014 een nieuw decreet rond preventieve gezinsondersteuning goed. Met het oprichten van ‘Huizen van het Kind’,
worden de krachten van verschillende diensten en organisaties
gebundeld, om de gezinnen nog beter te ondersteunen.
Het stadsbestuur van Nieuwpoort was in 2009 al gestart met
een project om ouders, verzorgers, professionelen, jongeren
en kinderen een steuntje in de rug te bieden. Dit via OONIE
(OpvoedingsOndersteuning NIEuwpoort): de aanstelling van
opvoedingscoördinatoren, de infozuilen, OONIE’s tip in ons infoblad, de organisatie van verschillende lezingen en workshops

(babymassage, peuterturnen, sociale vaardigheidstraining, dag
van de opvoeding) en een lokaal overleg voor professionelen.
Nu heeft Nieuwpoort ook een erkenning voor een Huis van het
Kind - OONIE gekregen. Het jeugdcentrum aan de Dudenhofenlaan wordt het uitgangsbord van dit project. Daar zijn veel
diensten gehuisvest, die zich voor de Nieuwpoortse gezinnen
inzetten: de jeugddienst met de speelpleinwerking, SWAP en
naschoolse kinderopvang, het jeugdcafé, het consultatiebureau
van Kind en Gezin en (sinds april ) de speel-o-theek. Je kunt ook
terecht bij het sociaal huis, de Gezinsbond en De Triangel (huiswerkbegeleiding).
Daarnaast krijgt Nieuwpoort sinds dit jaar tijdelijk middelen van
de Vlaamse overheid voor het bestrijden van de lokale kinderarmoede. Met dit budget zal ook het laagdrempelig aanbod aan
(preventieve) gezinsondersteuning en ontmoeting verder ontwikkeld worden.
Algemene info: www.huizenvanhetkind.be.
Specifieke vragen, voorstellen
voor activiteiten en vormingen,
enz. voor OONIE: mail naar
oonie@nieuwpoort.be.

VRIJE TIJD
CULTUUR
Iedereen komiek!
Thuis altijd al de grappigste
geweest? Durf jij je komische
aap uithangen en je kans
wagen op het podium om
misschien door te breken
tot Vlaanderens nieuwste
comedytalent?
Comedian en regisseur Han Coucke gaat in de Westhoek op zoek naar een
nieuwe lichting komieken en leert ze de knepen van het vak: hoe verzamel
je interessant humormateriaal, hoe schrijf je een goede grap en hoe breng
je die op het podium? Han Coucke is al meer dan een decennium een vaste
waarde in de comedy en is de gewaardeerde coach van komieken als Philippe Geubels, Freddy De Vadder, William Boeva, Henk Rijckaert en Steven
Mahieu. En binnenkort dus misschien ook van jou!
Acht intensieve workshops en vier try-outs bereiden je voor op het grote
werk: samen optreden in een heuse comedy line-up show met professionele
omkadering. De tournee brengt je langs Diksmuide (17/10), jeugdhuis ‘De
Voenke’ in Alveringem (31/10), jeugdhuis ‘De Doze’ in Veurne (5/12) en jeugdhuis ‘De Pit’ in Koksijde (12/12). Tijdens het slotmoment heb je de knepen
onder de knie en verbaas je vrienden én het grote publiek met je talent op
het podium van zaal City in Nieuwpoort!
Ervaring is niet nodig, maar bij de eerste workshop heb je best wel 5 à 10
minuten ‘materiaal’ mee.
Kostprijs: € 75 of € 50 voor wie jonger is dan 26.
Aantal deelnemers beperkt.
en inschrijven: www.iedereenkomiek.be of T 058 53 37 60

‘Iedereen Komiek’ is een project van Achthoek,
het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband
van de noordelijke Westhoek.

Kunst rond de torens
Na het grote succes van de voorbije jaren
wordt dit jaar opnieuw het kunstproject
‘Kunst rond de torens’ georganiseerd! Het
parcours van kunstwerken vertrekt ter hoogte
van de Onze-Lieve-Vrouwekerk en gaat langs
de Willem De Roolaan door tot aan de Duvetorre.
Deze openluchttentoonstelling gaat door
van zaterdag 20 juni t/m zondag 13 september 2015.
Dienst Cultuur Nieuwpoort – Valkestraat 18 – T 058 79 50 00
cultuur@nieuwpoort.be

Donderdag Filmdag
Cinema City “Trouw met mij”
Donderdag 4 juni 2015
14u & 20u
De Turkse Sibel en
Vlaamse Jurgen
zijn smoorverliefd
en kijken enorm
uit naar een
prachtig trouwfeest. Het zal de
schoonste dag van
hun leven worden!
Echter, dat is
buiten de druk, de
verwachtingen en
de twijfels van hun
families gerekend. Wordt het écht de schoonste dag van hun leven? Of trouwen Jurgen en
Sibel niet alleen met elkaar, maar met de hele
familie?

Donderdag Filmdag “Birdman”
Donderdag 18 juni
2015
14u & 20u
‘Birdman’ is opgenomen als een
reeks lange takes
die samen een
ononderbroken
structuur vormen.
De acteurs hebben
alles van tevoren
ingestudeerd zodat
hun bewegingen en
dialogen gelijk zouden lopen aan de camerabewegingen. Het komische drama is overladen
met prijzen en kreeg in totaal vier Oscars,
waaronder Beste Film en Beste Regie.

Tickets: € 4,00 - € 2,00 met jeugdvoordeelpas
€ 2,50 met filmpas (€ 25 voor 10 entrees)
Tip: Wist je dat je nu ook je tickets online kunt
bestellen? www.cultuurnieuwpoort.be

VRIJE TIJD
Beaufort buiten de grenzen
De vijfde editie van Beaufort met als titel ‘Buiten De Grenzen’ bouwt
verder op de traditie van kunst in de publieke ruimte van de vorige
edities, maar kiest ook resoluut voor verandering en vernieuwing.
Buiten De Grenzen kiest voor een totaalproject langs de kust,
waarbij een solotentoonstelling van het collectief ‘A Dog Republic’
onder leiding van de 91-jarige architect, urbanist en ontwerper Yona
Friedman wordt gecombineerd met een groepstentoonstelling op
drie provinciale locaties waar de inhoudelijke verhalen van meer
dan 35 kunstenaars samenkomen. Zowel de solo- als groepstentoonstelling worden opgezet vanuit de ambitie om ‘buiten de grenzen’ van de tentoonstelling zelf en haar tijdelijkheid te treden. Hoe
formuleren hedendaagse kunstenaars nieuwe voorstellen buiten de
muren van een museum?
In Nieuwpoort mag je je komende zomer alvast aan volgende projecten verwachten:
NATUURTEKENINGEN – GROENZONES LANGS DE PROMENADE
21/06 t/m 21/09
Tekeningen die ontstaan door niveauverschillen in het gras.
TEKENINGEN ‘A DOG REPUBLIC - MUSÉE PROMENADE’
GEVEL CITY – 21/06 t/m 21/09
A SHOVELIN SOUTH – STRAND HENDRIKAPLEIN – 02/07
Performance van de architect Pieterjan Ginckels waarbij in 14
dagen langs de 67 kilometer kust gegraven wordt tot een empirisch
nulniveau.
STRANDTEKENING – STRAND LOODSWEZENPLEIN
07/07 t/m 21/09
Strandtekening gemaakt met houten palen door een vast team van
speciaal opgeleide vrijwilligers zorgt samen met toevallige passanten of vooraf gecontacteerde groepen voor de uitvoering van de
feeërieke ontwerpen, waarin eenhoorns de hoofdrol zullen spelen.
LA PÊCHE MIRACULEUSE – VISMIJN – 11/07
Kook- en eetfestijn waarbij de vis, die overdag door Jan Desaever
samen met 3 kunstenaars werd gevangen, door de Canadese kok
Louis-Philippe Riel voor genodigden wordt klaargemaakt. Ondertussen worden de schetsen die onderweg werden gemaakt,
omgezet in tekeningen op de binnenmuren van de vismijn. Het
evenement wordt gedocumenteerd met film- en fotomateriaal.
TEKENINGEN EN FILM ‘LA PÊCHE MIRACULEUSE’ – VISMIJN
11/07 t/m 21/09
DONDERDAG FILMDAG – CITY – 02/07 – 16/07 – 06/08 – 20/08
Kunstzinnige filmvoorstellingen over koken en de zee, aansluitend
op het thema van ‘La Pêche Miraculeuse’.
ZANDHOPEN van NHM GROUP DE CLOEDT – LANGEBRUG
20/07 t/m 07/08

OPROEP Nieuwpoort Verenigt
Ben je met je vereniging actief in Nieuwpoort?
Wil je je activiteit aan het grote publiek bekend maken?
Op zaterdag 5 september 2015 wordt in zaal Iseland
opnieuw “Nieuwpoort Verenigt” georganiseerd. Verschillende verenigingen presenteren zich met sportieve,
creatieve, muzikale en interessante workshops en demonstraties om het publiek kennis te laten maken met
het rijke verenigingsleven in Nieuwpoort.
De dienst voor cultuur doet hierbij een oproep aan alle
verenigingen (cultuur, senioren, sport, jeugd, muziek,
hobby, theater, natuur, enzovoort ) om aan deze dag
mee te werken:
- Richt een infostandje in met interessante informatie
omtrent je vereniging
- Organiseer een workshop waarbij het publiek
betrokken wordt bij je activiteiten
- Maak een fotopresentatie met leuke sfeerbeelden
van voorbije activiteiten
- Trek de aandacht van de bezoekers met een
demonstratie
- Breng enkele van jullie leukste liedjes tijdens een
miniconcert
- Nodig bezoekers uit tot het volgen van een proefles
- Nodig je leden uit voor een voorstelling van de
eplande activiteiten voor het volgende jaar
- Andere ideeën zijn uiteraard steeds welkom!
Alle verenigingen, instellingen en actieve groepen die
tijdens Nieuwpoort Verenigt present zijn, worden tevens
gebundeld in een promotiefolder.
Wil je hieraan meewerken?
Neem dan voor woensdag 15 juli 2015 contact op met
de dienst voor cultuur, Valkestraat 18, 8620 Nieuwpoort.
Dit kan ook via mail naar cultuur@nieuwpoort.be.

VRIJE TIJD
Programma Centrum Ysara & City 2015-2016
Traditiegetrouw presenteren wij je met veel enthousiasme het culturele aanbod voor 2015-2016. Iedereen wordt van harte
uitgenodigd om met volle teugen te komen genieten van de voorstellingen binnen ons rijk en gevarieerd programma!
*Dit zijn de prijzen in voorverkoop.
Aan de deur betaal je € 2,50 meer.

Deze maand mag je de nieuwe brochure in jouw brievenbus verwachten!
De ticketverkoop gaat van start op woensdag 1 juli 2015.
Datum

Artiest

Titel

Genre

Vr 11/09/15

Yevgueni

Van Hierboven

Vr 25/09/15 De Schedelgeboorten
		
Za 10/10/15 Fred Delfgaauw
		

Uur

Inkom*

Muziek

20 u.

€ 14

Het beste van
De Schedelgeboorten

Muzikale humor

20 u.

€ 14

Wachtkamer van
de liefde

Muziektheater

20 u.

€ 10

15 u.

€6

Di 03/11/15 Sprookjes Enzo
Hans en Grietje
			

Locatie

Familie 5+

Za 07/11/15 Dimitri Leue &
Warre Borgmans

Het Lortchersyndroom

Muziektheater

20 u.

€ 14

Vr 13/11/15

Xander De Rycke

10 jaar bezig, 2 uur grappig

Humor

20 u.

€ 10

Vr 27/11/15

Jelle Cleymans

Napoleon XXIII

Muziek

20 u.

€ 12

Out of the blues

Muziek

20 u.

€ 14

Iedereen komiek!

Humor

20 u.

€5

Za 16/01/16 Guga Baùl

Radio Guga

Muzikale humor

20 u.

€ 16

Za 23/01/16 Barbara Dex
(ft. Buscemi)

Dex, Drugs & Rock ‘n Roll

Muziek

20 u.

€ 14

Vr 05/02/16

Man van de wereld

Humor

20 u.

€ 10

14.30 u.

€6

20 u.

€ 10

Za 12/12/15 Nele Bauwens &
Ben Segers
Vr 18/12/15

Han Coucke &
nieuw comedytalent

Steven Goegebeur

Zo 07/02/16 4Hoog
De koning zonder schoenen
			

Familie 3+

Za 27/02/16 D’irque & Fien
Carrousel des moutons
			

Circus 6+

Za 05/03/16 Action Zoo Humain

Flandrien

Theater

20 u.

€ 12

Za 19/03/16 Klaas Delrue, Rudolf Hecke,
Ivan Pecnik ea

Gainsbourg se barre

Muziek

20 u.

€ 14

Vr 25/03/16

Het Weiss-effect

Theater

20 u.

€ 12

Elvis Fever

Muziek

20 u.

€ 14

Hof van Eede

Za 02/04/16 Radio Modern
Vr 06/05/16

Ronny Mosuse, Jan De Smet, Living Roots
Fay Lovsky & Tom Theuns

Muziek

20 u.

€ 12

Vr 13/05/16

Vlaams-Brabants Symfonie
Orkest & Felix Vermeirsch

Celloconcerto Edward Elgar

Klassiek

20 u.

€ 22

En dan?

Humor

20 u.

€ 10

Za 14/05/16 David Galle

Tip: Wanneer je een pakket van 4 verschillende voorstellingen koopt, krijg je een korting van € 5,00 op de totale prijs van je pakket.
De plaatsen zijn genummerd. Wees zeker van je plaats en koop je ticket op voorhand. Ook wanneer je online je tickets bestelt, kan je zelf je plaats uitzoeken
op het zaalplan. Tickets voor de voorstellingen zijn online, telefonisch en bij de diensten cultuur en toerisme te verkrijgen of aan de kassa vanaf een uur voor
de aanvang van de voorstelling.
ONLINE via www.cultuurnieuwpoort.be - CITY - Valkestraat 18, 8620 Nieuwpoort- Stad, T 058 79 50 00
Infobalie stadhuis - Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort-Stad, T 058 22 44 44 - Toeristisch infokantoor - Hendrikaplein 11, 8620 Nieuwpoort-Bad, T 058 23 39 23

VRIJE TIJD
Els Debevere is 10 jaar stadsbeiaardier van Nieuwpoort
In januari 2005 werd Els Debevere aangesteld als stadsbeiaardier in opvolging van Paul Bourgois. Zij was ondertussen
al 2 jaar zijn vaste vervanger. Om dit te vieren organiseert
Els dit jaar, in samenwerking met het stadsbestuur, een
feestprogramma. De eerstvolgende evenementen in dit
programma zijn:
Donderdag 11 juni 2015 om 19 u. op het Marktplein
Voorstelling van het West-Vlaams beiaardboekje en
voorstelling van de cd “Con Carillon Novus Portus”
De cd is te koop voor € 15 bij de dienst toerisme van
Nieuwpoort en bij de stadsbeiaardier zelf.

Wekelijks op woensdag om 20 u.
van 15 juni tot 15 september 2015
Deze zomer is de beiaard in vrouwenhanden. Er komen namelijk
enkel vrouwelijke gastbeiaardiers naar Nieuwpoort om een concert te geven.
Wekelijks op vrijdag om 10 u.
van 15 juni tot 15 september 2015
Belangstellenden kunnen ook, zoals elk jaar tijdens de zomermaanden, elke vrijdag om 10 u. de beiaard bezoeken. Deze
bezoeken zijn gratis, maar er moet wel gereserveerd worden bij de
dienst toerisme in Nieuwpoort-Stad (Marktplein). Deze bezoeken
zijn niet voor groepen.

BIBLIOTHEEK
Wie? Wat? Waar?

Nieuwpoortse gewrochten
Op 29 juni start de zomertentoonstelling in de bibliotheek.
Het thema is “de stenen getuigen” uit de Nieuwpoortse
geschiedenis. Wie meer wil weten over de Duvetorre,
het Bommenvrij, het Duynenhuys en andere historische
gebouwen moet beslist een kijkje komen nemen in de
bibliotheek.
Deze tentoonstelling is gratis en loopt tot 31 augustus
tijdens de openingsuren.

Juni is traditioneel de maand waarin scholen uitstappen plannen.
Jaren geleden was dit niet anders. Naar waar de schoolreis ging
is niet geweten en ook het mooie weer was niet echt van de partij.
Maar niet getreurd…..
Wie herkent die leerlingen en hun meester? Misschien sta je
zelf op die foto en weet je ons te vertellen wanneer en waar die
getrokken werd.
Laat het weten op chantal.bekaert@nieuwpoort.be of spring
binnen in de bibliotheek. De foto is er op groter formaat te zien.

VRIJE TIJD
TOERISME
Jeanne Panne heksenfeesten
op 10, 11 en 12 juli 2015
Bourgondische banketten met animatie
Vrijdag 10 juli om 19 u. De deuren zijn open vanaf 18.30 u.
Zaterdag 11 juli om 12u. De deuren zijn open vanaf 11.30 u.
Locatie: Marktplein, Nieuwpoort-Stad.
Menu banket:

Kruidensoep
~
Ambachtelijke varkensrug met warme mosterdsaus,
warme groentemengeling, gemengde sla
en een aardappel in de pel
~
Rijstpap
Tickets:
Volwassenen: € 22
Kinderen t.e.m. 10 jaar: € 12
Iedereen krijgt een waardevol souvenir om mee naar huis
te nemen. Verkrijgbaar bij dienst toerisme, Marktplein 7
en Hendrikaplein 11 of via www.jeannepanne.be.
Historische evocatie Jeanne Panne
Zondag 12 juli vanaf 14 u.
in het stadscentrum van Nieuwpoort.
Programma:
14.00 u. Middeleeuwse animatie: roofvogels, narren,
muzikanten, poppenkast, vuurspuwers,
ambachten, acrobaten, demonstratie krijgskunde…
(Marktplein)
16.00 u. Blijde intrede Albrecht en Isabella
(Marktplein)
16.30 u. De middeleeuwse stad
komt tot leven:
taferelen 		
(stadsparcours)
19.00 u. Blijde intrede Albrecht
en Isabella
(Marktplein)
19.30 u. De middeleeuwse stad
komt tot leven:
taferelen 		
(stadsparcours)
21.30 u. Het proces van
Jeanne Panne
(Marktplein)
22.00 u. Heksenverbranding
(Marktplein)
*Alle activiteiten zijn gratis

VRIJE TIJD
JEUGD
WEDSTRIJD:
“Ontwerp het logo van de Nieuwpoortse jeugdraad en win €150”
Reglement:
- Het doel van deze wedstrijd is het ontwerpen van een logo voor
de jeugdraad van Nieuwpoort.
- Je woont in Nieuwpoort, een deelgemeente van Nieuwpoort of
één van de omringende gemeenten (De Panne, Koksijde - 		
Oostduinkerke, Veurne, Middelkerke).
- Deelnemers moeten minimum 15 jaar zijn (of worden in 2015)
en maximum 25 jaar zijn (of worden in 2015).
- De ontwerper is binnen de ‘te volgen richtlijnen’
(die hieronder terug te vinden zijn) vrij om naar eigen keuze
een logo te ontwerpen.
- De ontwerper mag verschillende logo’s indienen met een 		
maximum van drie exemplaren.
- De wedstrijd loopt t.e.m. 20 augustus 2015. De ontwerper dient
zijn ontwerp(en) ten laatste op donderdag 20 augustus 2015 om
23:59 in te dienen en dit via jeugd@nieuwpoort.be. De deelnemer maakt vermelding van ‘Wedstrijd logo jeugdraad
Nieuwpoort’ vergezeld van zijn/haar naam, adres en telefoo
nummer.
- De jeugdraad van Nieuwpoort behoudt het recht om de
wedstrijd te wijzigen of te annuleren indien overmacht of
andere omstandigheden dit noodzakelijk maken.
- Uit alle inzendingen kiest de jeugdraad intern een winnaar.
De jeugdraad behoudt zich het recht om ontwerpen te weerhouden indien ze niet aan de voorwaarden voldoen.
- Indien de jeugdraad niet tot een winnend ontwerp komt kan de
wedstrijd verlengd of geannuleerd worden zonder dat de deelnemers aanspraak kunnen maken op de prijs.
- De jeugdraad zal de winnaar van de wedstrijd bekend maken,
verdere communicatie over de inzendingen of redenen van
weerhouding worden niet gevoerd.
- De winnaar krijgt een geldprijs van €150 (honderdvijftig euro).
- De prijs is niet verwisselbaar en kan niet worden overgedragen.

- De winnaar gaat ermee akkoord om samen met het winnende
logo een Facebook omslagfoto te ontwerpen die aansluit bij de
stijl van het logo, hiervoor is geen meerprijs voorzien.
- Alle deelnemers die een inzending doen gaan akkoord met
hetreglement dat werd opgesteld naar aanleiding van deze
wedstrijd.
- De jeugdraad behoudt zicht het recht om bij onregelmatigheden deelnemers uit te sluiten.
Te volgen richtlijnen voor het ontwerp:
- De naam “Jeugdraad Nieuwpoort” moet verwerkt worden in
het logo.
- Jeugdraad Nieuwpoort werkt onafhankelijk van het stadsbestuur van Nieuwpoort.
- Het logo moet niet verwijzen of aansluiten bij de huisstijl van
het Stadsbestuur van Nieuwpoort.
- De jeugdraad is er voor alle jongeren uit Nieuwpoort.
- De jeugdraad is jeugdig, jong en fris. Het logo moet dit uitstralen en vooral ook opvallen, het moet in de leefwereld van
jongeren passen.
- Het logo mag aangeleverd worden in JPEG of PDF bestandsformaat, indien het logo gekozen wordt als winnaar kan het
zijn dat de jeugdraad aan de winnaar vraagt om het logo aan
te leveren in een ander bestandsformaat.
- Het logo wordt aangeleverd met minimum 300 DPI waarde.
- Het logo wordt aangeleverd in kleur en zwart-wit of
grijswaarde.
- Bij eventuele vragen omtrent dit reglement of de wedstrijd
kan men zich via e-mail richten naar jeugd@nieuwpoort.be
met vermelding van ‘Wedstrijd logo jeugdraad’.

Klaswedstrijd
Win filmtickets met je klas!
Wat is jouw favoriete speeltoestel? Schommel je graag of klim je liever? In Nieuwpoort willen we de speelterreintjes
eens onder de loep nemen en kijken wat er eventueel kan veranderen. Hier hebben we echter ook jullie hulp voor nodig!
Ontwerp met je klas een leuk speelterrein en bezorg ons dit voor 18 juni in de jeugddienst! Wie weet mag jij dan met de
hele klas naar de film! Vergeet niet jullie fantasie te gebruiken! We laten jullie volledig vrij in het ontwerpen!
jeugd@nieuwpoort.be of T 058 23 91 26

VRIJE TIJD
Swap zomer
De Swap (xl) is een werking van de jeugddienst van Nieuwpoort
die activiteiten organiseert tijdens de vakantieperiodes voor 9- tot
en met 16-jarigen. Het aanbod is zeer uitgebreid en gevarieerd.
Alle activiteiten starten aan het jeugdcentrum van Nieuwpoort in
de Dudenhofenlaan 2b. De Swap is er voor kinderen geboren in
2004 tot en met 2006. Activiteiten zijn steeds onder begeleiding
van de jeugddienst. Swap voor 9- tot 11-jarigen is nieuw sinds
2015. De Swap XL is er voor jongeren geboren in 1999 tot en met
2003. Ook deze activiteiten zijn onder begeleiding van de jeugddienst, jongeren krijgen soms ook de kans om vrij rond te lopen.
Om te kunnen inschrijven voor de activiteiten moet je eerst

Datum
Activiteit
		
2 juli 2015
Go cart race (Swap)
3 juli 2015
Bobbejaanland (Swap XL)
6 juli 2015
Ontbijt met film (Swap XL)
7 juli 2015
Sportkriebels (Swap)
8 juli 2015
Vrij moment (Swap XL)
9 juli 2015
Xtreme Minigolf (Swap)
10 juli 2015
Initiatie waterskiën en
bandensplash (Swap XL)
13 juli 2015
Pizza bakken (Swap)
14 juli 2015
Karting (Swap XL)
15 juli 2015
Vrij moment (Swap XL)
16 juli 2015
Gamen op groot scherm (Swap)
17 juli 2015
Plopsa Aqua (Swap XL)
20 juli 2015
Van coole koppen tot gekke bekken
karikaturen tekenen
22 juli 2015
Vrij moment (Swap XL)
23 juli 2015
Outdoor lasershooting (Swap)
24 juli 2015
Kinepolis Oostende (Swap XL)
27 juli 2015
Heavy Games (Swap)
28 juli 2015
Pop-up restaurant: )
desserten namiddag (Swap XL
29 juli 2015
Vrij moment (Swap XL)
30 juli 2015
Rope Skipping (Swap)
31 juli 2015
Initiatie golf (Swap XL)
3 augustus 2015
Plopsa Aqua (Swap)
4 augustus 2015
Bowling en drankje (Swap XL)
5 augustus 2015
Vrij moment (Swap XL)
6 augustus 2015
Fortenbouw XXL (Swap)
7 augustus 2015
Shoppen Gent & Mc Donald’s (Swap XL)
10 augustus 2015
Pannenkoeken en wafelnamiddag (Swap)
11 en 12 aug. 2015
Tweedaagse (Swap XL)
13 augustus 2015
Gamen op groot scherm
14 augustus 2015
Golfsurfen (Swap XL)
17 augustus 2015
Bellewaerde (Swap)
18 augustus 2015
Paintball (Swap XL)
19 augustus 2015
Vrij moment (Swap XL)
20 augustus 2015
Deadride – hoogteparcours
boogschieten Beernem (Swap)
21 augustus 2015
BBQ (Swap XL)
24 augustus 2015
Kinepolis Oostende (Swap)
25 augustus 2015
Opsteekkapsels (Swap XL)
26 augustus 2015
Vrij moment (Swap XL)
27 augustus 2015
Freaky Fotografie (Swap)
28 augustus 2015
Walibi

geregistreerd zijn, dit is mogelijk door een mail te sturen naar
swap@nieuwpoort.be met volgende gegevens van het kind of
jongere: naam, adres, geboortejaar en telefoonnummer van de
ouders. Na bevestiging via mail is inschrijven mogelijk via de
website nieuwpoort.grabbis.be. Wanneer je ingeschreven bent,
ontvang je een bevestiging met het rekeningnummer en het
totaal te betalen bedrag. Er moet vooraf betaald worden.
De inschrijvingen starten vanaf maandag 1 juni om 19 u.
De volledige brochure kan je downloaden via de website
jeugddienstnieuwpoort.be. Sommige activiteiten zijn vliegensvlug volzet, wees er snel bij!

Maximum
deelnemers
16
30
20
20
Onbeperkt
16
16

Deelnameprijs
Nieuwpoortenaar
€4
€ 24
€3
€5
€0
€ 6,5
€ 11

Deelnameprijs
niet-Nieuwpoortenaar
€5
€ 26
€4
€6
€0
€ 7,5
€ 12

14
16
Onbeperkt
12
20
16

€3
€ 18
€0
€1
€ 12
€ 5,5

€4
€ 20
€
€2
€ 14
€ 6,5

Onbeperkt
20
20
20
16

€0
€ 12
€7
€1
€6

€0
€ 14
€8
€2
€7

Onbeperkt
20
12
20
16
Onbeperkt
16
20
15
15
12
20
20
20
Onbeperkt
20

€0
€3
€6
€ 12
€6
€0
€ 1,5
€ 13
€4
€ 35
€1
€ 13
€ 13
€ 15
€0
€ 12

€0
€4
€7
€ 14
€7
€0
€ 2,5
€ 15
€5
€ 37
€2
€ 15
€ 15
€ 17
€0
€ 14

20
20
10
Onbeperkt
20
20

€ 4,5
€7
€6
€0
€7
€ 18

€ 5,5
€8
€7
€0
€8
€ 20

VRIJE TIJD
Speelpleinwerking
Tijdens de vakantie vliegen we er opnieuw in! Onze gebrevetteerde animatoren zorgen voor een uitgebreid spelprogramma. Knutselen, kampen bouwen, strandspelletjes, waterspelletjes, themaspelen, ….kortom
alles wat kinderen leuk vinden, wordt georganiseerd!
Kinderen tussen 3 en 12 jaar zijn welkom op speelplein Barsjok
van 9 u. tot 17 u.
Er is opvang voorzien van 7.30 u. – 9 u. en van 16.30 u. – 17.30 u.
Alle kinderen krijgen een warme maaltijd (soep, hoofdgerecht en dessert) en een vieruurtje aangeboden voor de prijs van € 6 (gedomicilieerd in Nieuwpoort) of € 8 (niet-gedomicilieerd in Nieuwpoort).
De kinderen kunnen ook een halve dag deelnemen aan de speelpleinwerking. Telkens van 9 u. tot 12 u. of van 13 u. tot 16.30 u. (ook opvang
mogelijk). Er wordt geen warme maaltijd voorzien. De prijs bedraagt €
3 gedomicilieerd in Nieuwpoort en € 4 niet-gedomicilieerd in Nieuwpoort
Aarzel niet om je spruit in te schrijven! Voor de maand juli kan je
inschrijven vanaf 15 juni, voor de maand augustus kan je inschrijven
vanaf 15 juli.
Inschrijven gebeurt online via volgende link:
http://nieuwpoort.grabbis.be
jeugddienst Nieuwpoort, Dudenhofenlaan 2b, Nieuwpoort
T 058 23 91 26 – jeugd@nieuwpoort.be - www.jeugddienstnieuwpoort.be

Gekke Nieponamiddag
Vrijdag 10 juli 2015 van 14 u. tot 16.30 u.
De jeugddienst organiseert in de zomervakantie terug de Gekke Nieponamiddag, een dag boordevol fun en avontuur voor kinderen
van 3 tot en met 12 jaar. Kom springen op de bungeetrampoline, de Megaballs en zo veel meer! Daarnaast kunnen stoere meisjes en
jongens een airbrush tattoo laten zetten. Er wordt ook aan de kleintjes gedacht met een ballenbad en botsauto’s.
De deelnameprijs bedraagt € 1 voor kinderen die op 4 juli deelnemen aan de speelpleinwerking, € 2 voor kinderen uit Nieuwpoort
die niet deelnemen aan de speelpleinwerking en € 4 voor kinderen niet gedomicilieerd in Nieuwpoort. De Gekke Nieponamiddag
gaat door op het sportpark en in het jeugdcentrum van Nieuwpoort. Fun gegarandeerd! Vooraf inschrijven is niet nodig.
jeugddienst Nieuwpoort, Dudenhofenlaan 2b, Nieuwpoort - T 058 23 91 26
jeugd@nieuwpoort.be - www.jeugddienstnieuwpoort.be

GEMEENTERAAD

VRIJE TIJD

Enquête speelterreinen Nieuwpoort
Stad Nieuwpoort wil in 2015 de speelterreinen onderwerpen aan de kritische blik van de kinderen en hun ouders/grootouders.
Daarom vragen we jou of je zoontje/dochtertje om onderstaande enquête in te vullen voor eind juni en af te geven in de jeugddienst of op het stadhuis.

1) Ik ben
O Een mama of papa met een kindje tussen 2 – 14 jaar
O Grootouder van een kindje tussen 2 – 14 jaar
O Tussen de 3 – 8 jaar
O Tussen de 8 – 14 jaar
2) Hoe vaak ga je naar een speelpleintje in Nieuwpoort?
O Elke week
O Elke maand
O Alleen in de zomer
O Nooit (waarom : …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……)
3) Welk speelpleintje vind je het mooist in Nieuwpoort
en waarom?
…………………………………………………………………………………………………

4) Welke speeltoestellen vind je het leukst?
(vb. schommel, glijbaan, klimtoren, …)
1. ……………………………………………………………………………………………
…………………………………......………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….………
3. ……………………………………………………………………………………………
……………………...………………………………………………………………………
5) Welk speeltoestel mis je nog in Nieuwpoort?
………………………………………………………………………………………………
6) Waar ontbreekt er in Nieuwpoort nog een speelterrein
of speelelement?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………....………....……...........
7) Opmerkingen:………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………....………………
………………………………………………………………………………....……………
………………………………………………....................................................

VRIJE TIJD
SPORT EN RECREATIE
Atletiek- en sportkampen

Sportkampen juli 2015

• Maandag 6 juli tot en met vrijdag 10 juli 2015 van 9 u tot 16 u.
• Maandag 3 augustus tot en met vrijdag 7 augustus 2015
van 9 u tot 16 u.
• Opvang vanaf 8 u en tot 17 u is mogelijk.
• Leeftijd deelnemers: 7-12 jaar
• Prijs: 75 euro

Roefelsportkamp – volzet!
Wie? 1ste – 2de – 3de leerjaar
Waar? Sportzaal / sportpark
Wanneer? 6 – 10 juli 2015 van 9 u. tot 16 u.
Deelnameprijs: € 60 voor Nieuwpoortenaar
		
€ 70 voor niet-Nieuwpoortenaar
Activiteiten: zwemmen, strandnamiddag, minigolf, hockey,…

eddy.louwie@telenet.be

Sportstrand 1 juli – 31 augustus 2015
Zoals ieder zomerseizoen heeft de stedelijke sportdienst
in haar zomerprogramma voor elk wat wils voorzien. Het
sportstrand is afgebakend met 4 sportvelden en is gelegen
ter hoogte van de badinstallatie in redderspost 1 (tussen het
Westerstaketsel en de 1ste golfbreker).
Dagprogramma
Inschrijvingen vanaf 10 u.
Dagelijks jogging vanaf 10.15 u.:
Beginnelingen: maandag – woensdag – vrijdag
Gevorderden: dinsdag – donderdag – zaterdag
Weekprogramma:
maandag:
tennisvoetbal
dinsdag:		
olleybal
woensdag:
beach-ball 1 – 1
donderdag:
netbal
vrijdag:		
beach-ball 2 – 2
zaterdag:
volleybal
Elke dag doorlopend van 10 u. tot 18 u.
Niet op zon- en feestdagen!
Gediplomeerde lesgevers als sportanimators.
Gratis deelname.
sportdienst – T 058 23 75 40

Adventuresportkamp
Wie? 12-plussers
Waar? Sportzaal / sportkamp
Wanneer? 13 – 17 juli 2015 van 9 u. tot 16 u.
Deelnameprijs: € 95 voor Nieuwpoortenaar
		
€ 105 voor niet-Nieuwpoortenaar
Activiteiten: vlottenbouw, marinierspiste, paintball,…
Zomerfunkamp
Wie? 4de – 5de – 6de leerjaar
Waar? Sportstrand, badinstallatie en sportzaal Nieuwpoort
Wanneer? 20 – 24 juli 2015 van 9 u. tot 16 u.
Op dinsdag en donderdag wordt in de sportzaal afgesproken.
Deelnameprijs: € 60 voor Nieuwpoortenaar
		
€ 70 voor niet-Nieuwpoortenaar
Activiteiten: strandspelletjes, zwemmen sunparks, duinoriëntatie,… Bij slecht weer: sportzaal of stedelijk zwembad.

Voorwaarden sportkampen
- Min. 10 en max. 20 deelnemers per kamp.
- Per sportkamp wordt 2 x gezwommen in het stedelijk
zwembad.
- Verzekering is begrepen in de prijs.
- Afspraak aan de stedelijke sportzaal voor de aanvang en het
beëindigen van de kampen. Uitzondering voor de strandsportweek: afspraak op de Zeedijk t.h.v. de badinstallatie.
- Altijd 10 minuten voor tijd aanwezig zijn en op tijd de kinderen
terug afhalen.
- De sportdienst is niet verantwoordelijk voor ongevallen buiten
de uren van het sportkamp.
- Sportieve kledij is vereist.
- Zwarte zolen zijn niet toegelaten in de sportzaal.

VRIJE TIJD
Strandloop 2015
Delhaize loopcriterium van de kust - Maandag 14 juli 2015
Recreatief: 5km – Wedstrijd: 10km
Startschot om 19.30 u. op het strand t.h.v. het sportstrand, NieuwpoortBad. Aandenken en sportdrankje voor iedere deelnemer na afloop.
Inschrijven ter plaatse in de garage van het sportstrand 18 u.
Sportdienst, Dudenhofenlaan 2b
T 058 23 75 40 – sport@nieuwpoort.be – www.nieuwpoort.be

Sportieve leerlingen
op het hockeytornooi
Op woensdag 29 april organiseerde de sportdienst een hockeytornooi op het sportpark voor leerlingen van de 2de en 3de graad van
de lagere school.
Het tornooi startte om 13.30 u. en eindigde omstreeks 15.30 u. Er
werden 2 voetbalvelden omgetoverd in 4 hockeyterreintjes. Op elk
terrein leidde een scheidsrechter de wedstrijden in goede banen.
De deelnemende teams waren afkomstig van de Nieuwpoortse
basisscholen De Vierboete en Stella Maris en van de basisschool
Annuntiata uit Veurne en De Libel uit Leisele. In totaal namen 12
teams deel. De 90 leerlingen sportten per graad om de beker in de
wacht te slepen.
Uitslag
2de graad: 1. De Libel
2. De Vierboete
3. Stella Maris 1

3de graad: 1. VB Annuntiata
2. De Vierboete 2
3. De Vierboete 1

Kleuters leren fietsen op ‘Kijk ik fiets’
Op woensdag 22 april organiseerde de sportdienst een tweede
editie van ‘Kijk ik fiets’ in zaal Iseland in de vismijn. De kleutertjes deden hun uiterste best om te leren fietsen. Na 2,5 u
oefenen konden 8
van de 10 kleutertjes
helemaal alleen fietsen! Tijdens de pauze
kregen ze een koekje
en een drankje. En
op het einde van de
fietsles werden de
diploma’s uitgereikt!
Het was opnieuw een
geslaagde editie. Op
naar de volgende
‘Kijk ik fiets’!

VRIJE TIJD
Topsport Vlaanderen Nieuwpoortweek
Voor de 23e keer al op rij, organiseren de drie Nieuwpoortse
jachtclubs (KYCN, VVW-Nieuwpoort en de WSKLuM)
in samenwerking met de Stad Nieuwpoort, de Topsport
Vlaanderen Nieuwpoortweek.
Op zaterdag 4 juli gaat de Flanders Regatta van start. Vijf dagen
lang zeilt de internationale (jeugd)top, in verschillende klassen,
verbeten wedstrijden uit tegen elkaar voor een podiumplaats.
Er wordt gezeild in de klassen Optimist, Cadet, 420, Laser,
Laser 4.7, laser Radial, Europe, Splash, RS 500 en F16 multihull. Een waar spektakel waarbij zeilers vanuit gans Europa en
verder een gevecht met de natuurelementen en tegenstrevers
leveren.
De allerkleinsten in de Optimist Klasse zijn slechts 8 jaar!

Programma 4 juli - 8 juli 2015
• Zaterdag 4 juli:
Om 12.30 u.: openingsceremonie Topsport Vlaanderen
Nieuwpoortweek – Flanders Regatta 2015
Openingsceremonie met het hijsen van de nationale vlaggen 		
van alle deelnemende landen aan de Flanders Regatta.
Op het belsignaal worden alle deelnemers te water gelaten. 		
De openingsceremonie gaat door in de jachtclub WSKLuM.
Om 19 u.: openingsfeest Topsport Vlaanderen Nieuwpoortweek. Verbroederingsdrink in de jachtclub WSKLuM gevolgd
door een mosseldegustatie.
• Maandag 6 juli:
Barbecue voor alle zeilers en sympathisanten gevolgd door
een spetterende fuif in de jachtclub VVW Nieuwpoort.
• Woensdag 8 juli:
Om 16 u.: prijsuitreiking Topsport Vlaanderen Regatta 2015
in de VVW club.

ZWEMBAD
Sluiting
wegens jaarlijkse onderhoudswerken
Zwembad en sportzaal:
van maandag 15 juni t.e.m. zondag 21 juni 2015.
Terug open: maandag 22 juni 2015 vanaf 9 u.

Sportpassenseizoen voorjaar 2015
Het sportpassenseizoen is weer afgelopen. We kijken terug op een geslaagd seizoen vol fijne lessen. Bedankt iedereen voor de
talrijke opkomst! De data Aquagym voor senioren tijdens de zomervakantie wordt op latere tijdstip bekend gemaakt.
Op 21 september 2015 start het sportpassenseizoen najaar 2015, het programma volgt nog. Hopelijk zien we jullie allemaal terug
in het najaar, om er opnieuw een sportief en plezant seizoen van te maken!

VRIJE TIJD
Plons- en spelkamp
Wanneer? 27 – 31 juli en 17 – 21 augustus 2015
Wie? kKinderen van het 3de kleuter en het 1ste leerjaar
Doel? Watergewenning en leren zwemmen
Het plons- en spelkamp start om 8.30 u. en eindigt om
12 u. Eerst oefenen de kinderen - 1,5 u in het zwembad
gevolgd door oefeningen in de sportzaal (of bij mooi weer
buiten) ter verbetering van de arm- en beencoördinatie.
• Kostprijs: € 40 voor kinderen uit Nieuwpoort en € 45
voor kinderen niet-gedomicilieerd in Nieuwpoort.
• Voorwaarde: geen 25m kunnen zwemmen.
• Info en inschrijvingen aan de kassa van het stedelijk
zwembad of via zwembad@nieuwpoort.be.
Er is mogelijkheid om na de les naar de speelpleinwerking te gaan, mits men vooraf is ingeschreven.
De plaatsen zijn beperkt.

GEMEENTERAAD
Flitsen uit de gemeenteraad van 30 april 2015
Politieverordening met betrekking tot strand en duinen
De politieverordening met betrekking tot strand en duinen werd
aangepast. Mountainbiken wordt toegelaten op het strand van 15
september tot 15 juni.
Reglement financiële tussenkomst aankoop rookdetector
De raad stelde een nieuw reglement vast waarin bepaald wordt
dat de financiële tussenkomst bij aankoop van een rookdetector
enkel mogelijk is mits deze aangekocht werd in een handelszaak
te Nieuwpoort.

Ondergronds brengen laagspannings- en openbaarverlichtingsnet en vernieuwen openbare verlichting Ramskapellestraat tussen Diksmuidseweg/woning nr. 104
De raad keurde het voorstel goed om in synergie met de wegenen rioleringswerken in de Ramskapellestraat, tussen de Diksmuidseweg en de woning nr. 104, ook het laagspannings- en
openbaarverlichtingsnet ondergronds te brengen en er nieuwe
openbare verlichting te plaatsen. Geraamde kosten: € 45.000
excl. BTW.

Toekenning titel ereschepen Walter Declerck
De titel van ereschepen werd toegekend aan Walter Declerck. Hij was
raadslid van de stad Nieuwpoort van 5 januari 1989 t.e.m. 31 december 2000 en schepen van 5 januari 1989 t.e.m. 31 december 1994.

Vervangen van 15 straatbomen Leistraat
De raad keurde het voorgelegde bestek voor het vervangen
van 15 straatbomen in de Leistraat goed.
Geraamde kosten: € 12.500 incl. BTW. De opdracht wordt
gegund bij open aanbesteding.

Definitieve vaststelling straatnaam voor de straat in de nieuwe
verkaveling Ysermonde, gelegen aan de Louisweg – Gustaaf
Buffelstraat
De raad kende de naam Gustaaf Buffelstraat definitief toe aan de
nieuwe straat in de nieuwe verkaveling Ysermonde, gelegen aan
de Louisweg.

Groenonderhoud Leopold II-park: 2015-2016-2017
De raad keurde het voorgelegde bestek voor het groenonderhoud Leopold II-park voor 2015-2016-2017 goed. Geraamde
kosten: € 60.000 incl. BTW of € 20.000 incl. BTW per jaar.
De opdracht wordt gegund bij open aanbesteding.

Ondergronds brengen openbare verlichting en laagspanningsnetten Koningin Elisabethlaan + Slachthuisstraat
De raad keurde het voorstel goed om de openbare verlichting
en de laagspanningsnetten in de Koningin Elisabethlaan en de
Slachthuisstraat ondergronds te brengen goed. Geraamde kosten:
€ 38.203,37 excl. BTW.
Ondergronds brengen bovengrondse aansluitingen en vernieuwen openbare verlichting O.L.-Vrouwstraat
De raad keurde het voorstel goed om de bovengrondse aansluitingen in de O.L.-Vrouwstraat ondergronds te laten brengen en
tezelfdertijd ook de openbare verlichting te vernieuwen. Geraamde
kosten: € 20.219,76 excl. BTW.

Maaien Maritiem Park 2015-2016-2017
De raad keurde het voorgelegde bestek voor het maaien
Maritiem Park voor 2015-2016-2017 goed. Geraamde kosten:
€ 60.000 incl. BTW of € 20.000 incl. BTW per jaar.
De opdracht wordt gegund bij open aanbesteding.
Aanstellen deskundige afbraak voormalig OCMW-gebouw –
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
De raad keurde het voorgelegde bestek voor de aanstelling van
een deskundige voor de gedeeltelijke afbraak van het OCMWgebouw op de hoek van de Canadalaan – Astridlaan goed.
Geraamde kosten: € 10.000 excl.BTW. De opdracht wordt
gegund bij onderhandelingsprocedure

De loketten van de dienst burgerlijke stand en bevolking zijn gesloten op zaterdag tijdens juli en augustus.

VARIA
Landelijke kinderopvang
Zorgregio Veurne stelt zich voor
In de regio Alveringem, Nieuwpoort, Koksijde, Veurne en De
Panne werkt Landelijke Kinderopvang nu ook met de komst van
het nieuwe decreet kinderopvang.

De dienst wordt begeleid door Ann Gesquière. Zij staat in voor de
continuïteit van de opvang, de voortdurende begeleiding van de
opvanggezinnen, de vorming van de onthaalouders, het secretariaat van de dienst, het uitbetalen van de vergoeding aan de
opvanggezinnen en het innen van de ouderbijdragen.
De dienst is erkend en staat onder toezicht van K&G.

Landelijke Kinderopvang organiseert opvang voor kinderen tussen 0-12 jaar in de vertrouwde familiale sfeer van onthaalouders
uit de onmiddellijke omgeving.

Wij zijn op zoek naar een ploeg geëngageerde onthaalouders die
klaar staan om kinderen op te vangen.

Elk kind kan rekenen op persoonlijke aandacht en verzorging
omwille van kleinschaligheid van de opvangvoorziening.
Het opvanggezin ontvangt per dag een vast bedrag dat niet
belastbaar is. De ouders betalen een financiële bijdrage volgens
hun inkomen. Voor meerdere kinderen ten laste wordt een vermindering op de bijdrage toegepast.
De kosten voor de opvang van kinderen tot 12 jaar is fiscaal
aftrekbaar.

Heb jij interesse om onthaalouder te worden,
neem dan vandaag nog contact met ons op!
Ann Gesquière,
Verantwoordelijke Landelijke Kinderopvang Zorgregio Veurne
H.Hartstraat 51 8800Roeselare
T 070 24 60 41
agesquiere@landelijkekinderopvang.be
www.landelijkekinderopvang.be

AFS zoekt gastgezinnen
in onze gemeente/stad

beleef ...

Beleef het leven als AFS-gastgezin!

het leven als
AFS-gastgezin!

Door een andere cultuur in huis te halen, herontdek je je
eigen cultuur. AFS ondersteunt je bij deze leerrijke ervaring.
De gastgezinnen worden via een parcours van reflectie en
gesprek begeleid bij hun wereldreis in eigen land. Je ontmoet
andere jongeren en gezinnen, neemt deel aan grensoverschrijdende activiteiten, krijgt toegang tot boeiende en
leerrijke evenementen en je wordt lid van een internationale
familie die ook lang na je ervaring kleur aan je leven geeft.
Iedereen kan AFS-gastgezin worden, ongeacht de samenstelling van het gezin. Ook alleenstaanden, holebi-koppels of
mensen wier kinderen misschien al het huis uit zijn, kunnen
perfect gastouder worden. AFS gaat op zoek naar een gastzoon of -dochter die het best bij het gezin past.
Heb je zin om volgend schooljaar een buitenlandse
student te ontvangen?
Neem contact op met AFS!
www.afsvlaanderen.be/beleef - beleef@afs.org
T 015 79 50 10.

V.U.: Jan Van Keirsbilck, Hendrik Consciencestraat 52 – 2800 Mechelen

Is de wereld altijd al je achtertuin geweest, maar houden een
huis, je carrière of je kinderen je even in België? Haal dan de
wereld in huis, en word AFS-gastgezin!

www.afsvlaanderen.be

3 JUNI & 7 OKTOBER 2015

MENTTV VLAAMSE TOP 10

DE ROMEO’S

Met meer dan 30 topartiesten!

9, 16, 23 & 30 SEPTEMBER 2015

IN ‘T THEATER // Exclusieve voorstelling!
VRIJ 18 SEPT 2015 // 20u30

KUSTSCHLAGERFESTIVAL

Tal van artiesten op woensdagnamiddag!

23 OKTOBER 2015

ARNO

European Peace Collectif

-25%

TICKETS
& INFO

VOOR INWONERS
NIEUWPOORT

ZA 21 NOVEMBER 2015

WWW.PLOPSATHEATER.BE
070 345 999
Onthaal Plopsaland De Panne
Toerisme De Panne
Bibliotheek Veurne

EEN PERFECT HUWELIJK
De Komedie Compagnie!

VARIA
Een nieuw herkenningsteken voor
beschermd onroerend erfgoed
Vlaanderen telt meer dan 12.500 beschermde items zoals kerken,
landschapsparken, kasseiwegen en grafheuvels. Het nieuwe witgele
herkenningsteken is speciaal ontwikkeld om dit beschermd erfgoed
meer zichtbaarheid te geven. Onder impuls van het Onroerenderfgoeddecreet is er nu één herkenningsteken in het leven geroepen
voor alle soorten van beschermd onroerend erfgoed: voor beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten, cultuurhistorische
landschappen en voor archeologische sites.
Ben jij eigenaar, beheerder, huurder of erfpachtnemer van een
beschermd goed? Bestel dan het nieuwe herkenningsteken en
vergroot de zichtbaarheid van jouw onroerend erfgoed. Het agentschap Onroerend Erfgoed stuurt je het bordje kosteloos op.

Meer informatie over hoe je het herkenningsteken kan
aanvragen, vind je op https://www.onroerenderfgoed.be/nl/
over-ons/herkenningsteken.
Heb je het nieuwe herkenningsteken al opgehangen of ben
je van plan om dit te doen? Doe dan mee aan de selfie-actie
van het agentschap Onroerend Erfgoed en geef jouw onroerend erfgoed een gezicht. Stuur een foto van jezelf met het
bordje aan het beschermde erfgoed naar communicatie@
onroerenderfgoed.be. Het agentschap stuurt een fotograaf
naar de leukste inzendingen voor een fotoreportage!

MEDISCHE WACHTDIENSTEN
Apothekers
Raadpleeg www.apotheek.be of bel naar 0903 99 000 (€ 1,50 per minuut)

Wachtdienst tandartsen
Tijdens weekends of op wettelijke feestdagen kunt u voor noodgevallen
een tandarts van wacht bellen op het centraal nummer 0903 399 69
(betalend nummer: € 1,50 per minuut).

VARIA

Wachtdienst kleine huisdieren
Westkust: De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Lombardsijde
7 juni 2015: Dierenarts Suze Bogaerts			
14 juni 2015: Dierenarts Olivier Debakker			
21 juni 2015: Dierenarts Etienne Debeerst			
28 juni 2015: Dierenarts Alexandre Salomez			

058/240230
0475/944111
058/412580
058/410814

VARIA
Vrijwilligers gezocht!
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IN BEELD
Gouden jubileum
Walter Verduyn en Monica Vansteenkiste stapten
vijftig jaar geleden, op 23 april 1965, in het huwelijksbootje. Monica volgde een naaiopleiding en
nam later de kruidenierswinkel van haar moeder
over. Walter trad in dienst als loketbediende bij
De Post en spendeerde veel tijd aan zijn muzikale
hobby als saxofonist. Nieuwpoort viel bijzonder
in de smaak bij het koppel en twee jaar geleden vestigden ze zich hier definitief. Omringd
door hun twee dochters en twee kleindochters
genieten Monica en Walter van hun welverdiend
pensioen.

Gouden huwelijksverjaardag
Albert Messiaen en Juliette Maebe gaven elkaar
vijftig jaar geleden, op 27 februari 1965, hun
ja-woord. Beiden zijn afkomstig van de Vlaamse
Ardennen. Ze leerden elkaar kennen op de dansvloer in Oudenaarde. Albert was instructeur bouw
bij de RVA tot aan zijn pensioen in 2002. Juliette
heeft 16 jaar lang gewerkt in een strijkatelier tot
ze in 1980 haar man kon vervoegen bij de RVA.
Ze kon er aan de slag bij de onderhoudsdienst
en in de kantine. Eens ze allebei met pensioen
waren, kwamen ze maar al te graag in Nieuwpoort wonen. Het koppel heeft 2 kinderen en 6
kleinkinderen.

Diamanten jubileum
Valère Questier en Annie Danneels traden op
29 april 1955 in het huwelijk. Tien jaar geleden
werd het koppel al eens in de bloemetjes
gezet op hun gouden jubileum! Valère is een
rasechte Nieuwpoortenaar en werkte destijds
als draaier bij Brusselle tot hij opgeroepen
werd voor zijn dienstplicht. Hij tekende bij
voor 3 extra jaren bij de luchtmacht en het
werden er uiteindelijk 35. Annie is afkomstig
van Bredene maar verhuisde als tiener naar
Nieuwpoort. Haar vader was immers onze
laatste vuurtorenwachter. Door het beroep van
Valère woonde het koppel op veel verschillende plaatsen. De laatste jaren behoorde Valère
bij de eenheid van Koksijde en zo vestigden
ze zich terug in Nieuwpoort. Valère en Annie
hebben 4 kinderen en 6 kleinkinderen. Al 20
jaar is Valère vaandeldrager bij de Verbroedering der Vaderlandslievende Maatschappijen
– zijn vader was immers oudstrijder.

GEMEENTERAAD

IN BEELD

Opening pastorie in
Ramskapelle
Op 8 mei ll. werd de ontmoetingsruimte in de
gerenoveerde pastorie van Ramskapelle officieel
geopend. De pastorie werd tijdens WOI helemaal
vernield. Pas in 1923 werd gestart met de bouw van
een volledige nieuwe pastorie. Tot in 2008 werd de
pastorie bewoond door 9 pastoors. Bij de restauratie van de pastoriewoning werd de charme van
het gebouw behouden. Op de benedenverdieping
verwijst het bezoekersinfopunt naar het roemrijke
oorlogsverleden van Ramskapelle. Een permanente
filmprojectie toont de tragische oorlogsgebeurtenissen van weleer. De lokalen op de beneden- en
bovenverdieping kunnen door plaatselijke verenigingen gebruikt worden en zijn tevens geschikt als ruimte voor tentoonstellingen.
Er is ook een lokaal bestemd voor het Centraal Kerkbestuur. Naast het gebouw kreeg ook de tuin een grondige opknapbeurt. Deze
gezellige groene publieke ruimte is ook uitermate geschikt als locatie voor exposities in open lucht.

Inhuldiging herdenkingspaal
Pierre Alphonse Gielen
Op 26 april ll. werd het tragisch overlijden van Pierre Alphonse Gielen
die ingelijfd was bij het 6de Linieregiment herdacht. Deze soldaat
vocht tijdens WOI te Nieuwpoort. Hij kreeg op 15 oktober 1914 het
bevel om samen met Louis Devos in de keldermuren van enkele
woningen in Nieuwpoort-Bad gaten te kappen en aldus een ontsnappingsroute te maken. ’s Anderendaags vertrokken ze zonder toelating
en in burgerkledij naar Nieuwpoort-Stad op zoek naar eten. Eens
terug bij hun compagnie merkten ze op dat hun legerjassen gestolen
waren. De legerleiding oordeelde dat er een voorbeeld moest worden
gesteld om discipline te handhaven. Daardoor werden Gielen en Devos beschuldigd van desertie en gefusilleerd op 19 oktober 1914 nabij
de Meiboomhoeve in Oostduinkerke. Met deze herdenkingspaal brengt het stadsbestuur postuum hulde aan deze dappere soldaat
die ten gevolge van een onrechtvaardige beslissing op 27-jarige leeftijd de dood vond. Zijn kompaan Louis Devos kreeg een herdenkingspaal in Pollinkhove. De Heemkring Ramscapple aan de Yser werkt met de medewerking van het In Flanders Fields Museum en
de familie Gielen aan het eerherstel van Pierre Alphonse Gielen.

Week van de Amateurkunsten
Het centrale thema ‘De kleine artiest’ vormde de inspiratiebron voor de nieuwe expo tijdens de Week van
de Amateurkunsten. De kunstenaars vonden het een
origineel maar moeilijk thema. Tijdens deze expo konden
ze hun creaties aan het grote publiek tonen. Enkele kunstenaars gingen aan de slag met hun kleinkinderen. Het
was een prachtige geslaagde expositie.

IN BEELD
Veiling schilderij Theo Mariëns
t.v.v. opleiding Felix Vermeirsch
Op zaterdag 9 mei ll. vond op vraag van de familie
Mariëns een veiling plaats van een schilderij van
Theo Mariëns ten voordele van de muzikale opleiding
van Felix Vermeirsch. Theo Mariëns was één van de
meest getalenteerde Belgische kunstenaars die een
veelzijdig oeuvre had opgebouwd. In 2009 werd een
zomertentoonstelling met zijn werken georganiseerd
in Nieuwpoort. Felix Vermeirsch componeerde toen
het muzikaal nummer ‘De dwaallichten’ dat tijdens de
officiële opening van de expositie door zijn zus Fauve
Vermeirsch werd gespeeld. Felix wordt omschreven
als een echt natuurtalent en hij behoort ontegensprekelijk tot de absolute cellotop. Hij geniet ook grote
bekendheid als componist. Zo componeerde hij talrijke
muziekstukken voor piano, cello, koor en klein orkest.

Ereburgerschap Lady Dorothie Feilding
Lady Dorothie Feilding werkte als ambulancière aan
het front en haalde bijna dagelijks gewonde soldaten
in Nieuwpoort en Ramksapelle op. Door het ereburgerschap postuum toe te kennen aan deze vrouw
willen de werkgroep ‘14-‘18 en het stadsbestuur hun
oprechte waardering uitdrukken voor haar moed
en zelfopoffering aan het front. Ze redde immers
in haar eentje in levensgevaarlijke omstandigheden honderden levens! Ter ere van de toekening
van het ereburgerschap kwam haar familie naar
Nieuwpoort. De oorkonde werd plechtig overhandigd
aan Patrick Agnew, de oudste kleinzoon van Lady
Dorothie Feilding.

in Nieuwpoort
MAANDAG 1 JUNI 2015

Info: T 058 23 60 37

VRIJDAG 19 JUNI 2015

Meditatie

nieuwpoort@kompascamping.be

Varen in Vlaamse Velden

Prijs: e 5, imber-water inbegrepen. Kussen,

www.kompascamping.be.

Boottocht van Nieuwpoort naar Veurne onder begeleiding van Karel Cogge of Hendrik

mat en/of dekentje meebrengen. Van 19.30 u.
tot 21 u. Organisatie: De Engelcirkel, Cultuur-

ZONDAG 14 JUNI 2015

Geeraert. Met bezoek aan het belevingscen-

huis, Hoogstraat 2 – M 0477 41 14 97 – engelcir-

Seastar Captainscruise

trum ‘Vrij Vaderland, leven achter het front’ en

kel@gmail.com – www.engelcirkel.be.

Lekker dineren tijdens een boottocht tussen

aan het bezoekerscentrum ‘Westfront Nieuw-

Nieuwpoort en Diksmuide. Menu: cava – côte

poort’. Kostprijs: € 36,50 p.p. incl. broodjes-

DONDERDAG 4 JUNI 2015

à l’os met buffet van koude groenten, koude en

lunch. Vooraf reserveren verplicht bij Rederij

Cinema City – Trouw met mij

warme sausjes en frietjes. Inschepen om 11 u.

Seastar – T 058 23 24 25 – www.seastar.be.
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Info en inschrijvingen: Rederij Seastar
T 058 23 24 25 – www.seastar.be.

ZATERDAG 20 JUNI 2015
Dansavond met DJ

ZATERDAG 6 JUNI 2015
Dansavond met DJ

DINSDAG 16 JUNI 2015

Aanvang om 21 u. Organisatie en locatie:

Aanvang om 21 u. Organisatie en locatie:

Praatcafé dementie Pandora

Floréal Nieuwpoort – T 058 22 46 00

Floréal Nieuwpoort – T 058 22 46 00

Personen die aan dementie leiden kunnen het

www.florealgroup.be.

www.florealgroup.be.

op een bepaald punt moeilijk krijgen om hun

ZONDAG 7 JUNI 2015
Bijeenkomst Koninklijke Postzegelclub
esthoek
Ledenvergadering met info over filatelie in het
algemeen, verkoop onder de leden en tombola.
Ruilmogelijkheid via ruilboekjes.
Contact: Etienne Moors – T 058 23 37 42 –
em026@skynet.be – www.pzcwesthoek.be.
Locatie: Hotel Cosmpolite, K. Albert I-laan 141,
Nieuwpoort.
Voorstelling ‘Leven in bezet Nieuwpoort’
75 jaar geleden begon WOII. West-Vlaanderen
Vertelt vzw interviewde een twintigtal Nieuwpoortenaars over hun leven tijdens de oorlog.
Er worden een aantal fragmenten uit de gefilmde interviews getoond alsook een groot aantal
foto’s van Nieuwpoort uit die periode. In aanwezigheid van enkele getuigen. Om 10 u. in Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Toegang:
e 5 per persoon. Tijdens de voorstelling kan het
e-album met alle 10 afleveringen aangekocht
worden aan voordeeltarief nl. e 25 i.p.v. e 30.
Organisatie: West-Vlaanderen Vertelt vzw.
ZATERDAG 13 JUNI 2015
Dansavond met DJ
Aanvang om 21 u. Organisatie en locatie:
Floréal Nieuwpoort – T 058 22 46 00
www.florealgroup.be.
ZONDAG 14 JUNI 2015
Rommelmarkt
Van 9 u. tot 17 u. Locatie: Kompas Camping
Nieuwpoort, Brugsesteenweg 49.

eigen goederen te beheren of om bepaalde

WOENSDAG 24 JUNI 2015

persoonlijke beslissingen te nemen. Om deze

Beiaardconcert

mensen te kunnen helpen is de voorlopige
bewind voering in het leven geroepen. Sinds
1 september 2014 is er een nieuwe wet van
kracht. Meneer Johan Decadt, advocaat te
Veurne, komt ons meer uitleg geven over de
nieuwe wetgeving en hoe dit te vertalen is naar
personen met dementie. Afspraak om 19.30 u.
in Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14.
Info: RDC Thuiszorgcentrum Oostende
T 059 55 40 59
thuiszorgcentrum.oostende@cm.be
www.praatcafdementiewvl.be – www.cm.be.
WOENSDAG 17 JUNI 2015
Beiaardconcert ‘Oorlog en Vrede’
Concert met muziek uit oorlogs- en vredestijd.
Door stadsbeiaardier Els Debevere.
Om 20 u. aan de beiaardtoren.
Info: www.nieuwpoortbeiaard.wix.com.
DONDERDAG 18 JUNI 2015
Donderdag Filmdag – Birdman
Info op pagina 7
VRIJDAG 19 JUNI 2015
Beiaardbezoek
Geleid bezoek aan de beiaardtoren. Een korte
toelichting over de geschiedenis, het beklimmen van de trappen tot aan de klokken, prachtig panoramisch zicht over Nieuwpoort en een
demonstratie door de stadsbeiaardier Els Debevere. Niet voor groepen. Gratis.
Vooraf reserveren is verplicht bij de dienst toerisme, stadhuis, Marktplein 7 – T 058 22 44 44
info@nieuwpoort.be.

Allerhande muziek, van klassiek tot modern,
met liefde in de hoofdrol. Door stadsbeiaardier
Els Debevere. Om 20 u. aan de beiaardtoren.
Info: www.nieuwpoortbeiaard.wix.com.
VRIJDAG 26 JUNI 2015
Beiaardbezoek
Geleid bezoek aan de beiaardtoren. Een korte
toelichting over de geschiedenis, het beklimmen van de trappen tot aan de klokken, prachtig panoramisch zicht over Nieuwpoort en een
demonstratie door de stadsbeiaardier Els Debevere. Niet voor groepen. Gratis.
Vooraf reserveren is verplicht bij de dienst toerisme, stadhuis, Marktplein 7 – T 058 22 44 44
– info@nieuwpoort.be.
ZATERDAG 27 JUNI 2015
Dansavond met DJ
Aanvang om 21 u. Organisatie en locatie:
Floréal Nieuwpoort – T 058 22 46 00
www.florealgroup.be.
MAANDAG 29 JUNI 2015
Praatcafé Sint-Janskermis
Opendeurnamiddag van Okra Trefpunt Nieuwpoort om 14 u. Iedereen is welkom om mee te
genieten met de Okra-leden van een doorlopende fotoreportage van de voorbije activiteiten. Pannenkoeken met koffie of thee voor € 3.
Locatie: ’t Schorrehof, Marktplein.
Info: Okra Trefpunt 55+ Nieuwpoort
Norbert Couvreur - M 0479 43 19 86
www.okra.be/trefpunt-nieuwpoort.

in Nieuwpoort
LANGDURIGE EVENEMENTEN

VARIA

DOEN

DOORLOPEND

26 JUNI T.E.M. 30 JUNI 2015

Zoektocht ‘Dieren in de Oorlog’

EXPO

SINT-JANSKERMIS

Met een educatieve zoektocht gaat u mee

TOT 7 JUNI 2015

Kermis op het Marktplein in Nieuwpoort-Stad.

op stap doorheen de kinderboerderij met de

Tentoonstelling ‘Imago 2015’

Ballenworp op vrijdagavond.

Oorlogsrat Oskar. Verschillende opdrachten

Reizende tentoonstelling van de werken van de

Haal je foorkrant met kortingsbonnen bij de

brengen jullie in de sfeer van de Groote Oor-

laureaten van de wedstrijd voor schilderkunst

dienst toerisme vanaf 17 juni 2015.

log 1914 – 1918. Organisatie: kinderboerderij

Imago 2015 ingericht door het Provinciaal Ver-

Info: toerisme Nieuwpoort – T 058 22 44 44 –

De Lenspolder, Elf-Juliwijk 6A – kinderboer-

bond van West-Vlaamse Willemsfondsafdelin-

info@nieuwpoort.be – www.nieuwpoort.be.

derij@nieuwpoort.be.

gen en de thema-afdeling Kunst-Wijs. Locatie:
Stadshalle, zaal Geeraert, Marktplein.

TOT EIND SEPTEMBER 2015

Info: info@willemsfondsnieuwpoort.be.

Zoektocht Wereldoorlog I

Bingo!

Gezellige gezinszoektocht rond het thema van

Bingoavond in de tearoom van het vakan-

19 JUNI T.E.M. 31 AUGUSTUS 2015

WOI. Het parcours strekt zich uit over de front-

tiecentrum Floréal. Mooie prijzen te winnen

Openluchtexpo Kunst rond de Torens

streek tussen Nieuwpoort en Diksmuide.

waaronder een weekend of midweek Floréal.

Exposities in open lucht kennen heel wat bijval

Er is een versie voor volwassenen en een versie

Deelname vanaf € 1. Aanvang om 20.30 u.

bij het grote publiek. Dit jaar prijkt de twee-

voor kinderen. De afstand bedraagt +/- 30 km.

Organisatie en locatie: Floréal

jaarlijkse kunstbiënnale Kunst rond de Torens

De zoektocht kan per auto of fiets uitgevoerd

T 058 22 46 00 - www.florealholidays.be.

opnieuw op de affiche. De Willem De Roolaan

worden.

met de statige herenhuizen vormt het decor

Prijs: € 10 per exemplaar.

hiervan. Elke deelnemende kunstenaar krijgt

Te koop bij dienst toerisme Nieuwpoort.

WEKELIJKS OP ZONDAG

een voortuin ter beschikking om z’n werk te

Organisatie: tafeltennisclub Nieuwpoort vzw –

Aperitiefconcert

plaatsen. De inwoners van één van de mooiste

www.ttcn.be.

Aperitiefconcert met dansgelegenheid in de

WEKELIJKS OP DINSDAG

MUZIEK

lanen toonden zich meteen enthousiast!

tearoom van de Floréal. Van 11 u. tot 13 u.

Info en organisatie: dienst cultuur

Organisatie en locatie: Floréal

T 058 79 50 00 – cultuur@nieuwpoort.be

T 058 22 46 00 - www.florealgroup.be.

www.nieuwpoort.be.
21 JUNI T.E.M. 21 SEPTEMBER 2015
Beaufort Buiten de Grenzen
De vijfde editie van Beaufort met als titel ‘Buiten De Grenzen’ bouwt verder op de traditie
van kunst in de publieke ruimte van de vorige
edities, maar kiest ook voor vernieuwing. Bui-

Westkust Olympiade for Specials
DINSDAG 9 JUNI 2015

ten De Grenzen is een totaalproject langs de

van 10u tot 16u.

kust, waarbij een solotentoonstelling van het

Sportpark - Dudenhofenlaan 2B - Nieuwpoort

collectief A Dog Republic onder leiding van

Organisatie : JCI Veurne-Westkust

de 91e jarige architect, urbanist en ontwerper
Yona Friedman wordt gecombineerd met een
groepstentoonstelling op drie provinciale locaties: Het Zwin Natuurcentrum aan de oostkust,
Raversyde in het midden en het bezoekerscentrum De Nachtegaal met de omringende
Oosthoekduinen aan de westkust. Op deze drie
locaties komen de inhoudelijke verhalen van
meer dan 35 kunstenaars samen met de voorstellen van A Dog Republic.
Info: Cultuur Nieuwpoort – T 058 79 50 00
www.nieuwpoort.be
www.beaufort2015.be.
Initiatief: provincie West-Vlaanderen.
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Reeds méér dan 30 jaar
gespecialiseerde rechtsbijstand bij:

A DVO C AT E N K A N TO O R

Dirk BAILLEUL

Astridlaan 19,
Nieuwpoort
T 058 23 47 22
F 058 23 91 47
dirk.bailleul@skynet.be
lawsec@skynet.be

• Strafrechtelijke verdediging en burgerlijke partijstellingen
• Verkeersrecht
• Mede-eigendom, huur- en bouwrecht
• Faillissementsrecht en schuldbemiddeling
• Handelsrecht met onder meer overlating van uw
handelszaak, inning achterstallige facturen, contracten, ...
• Milieuproblematiek
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• Milieuproblematiek

Kies voor de
gezondste bank
van België.
Volgens de resultaten van het comprehensive assessment van 2014,
uitgevoerd door de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België.

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

- SINDS 1896 -

RESIDENTIE NEPTUNUS
VALKESTRAAT (NIEUWPOORT STAD)

RUIME APPARTEMENTEN
IDEAAL VOOR VAST VERBLIJF!
VANAF € 200.000 EXCL. AANKOOPKOSTEN

IMMO EECKE
ALBERT I LAAN 229 - 8620 NIEUWPOORT - 058 23 31 90
VERKOOP@EECKE.BE - WWW.EECKE.BE

Grondwerken
Tuinaanleg
Plaatsen van omheining en schranskorven
Opritten en terrassen

Feestzaal ‘Don Bosco’
Paardenboxen ‘Don Bosco’
met buitenpiste en weide

