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NIEUWE DIENSTREGELING

Waarde lezers,

Veerdienst

Vanaf 1 oktober 2015 tijdens de
weekends, feestdagen en schoolvakanties:
van 1 oktober t.e.m. 31 maart:
9.45 u. – 13 u. en 13.30 u. – 16.45 u.
van 1 april t.e.m. 30 september:
9.30 u. – 13 u. en 13.30 u. – 20 u.
Veerdienst Nieuwpoort Linkeroever,
Paul Orban Promenade 5,
8620 Nieuwpoort
Veerdienst Nieuwpoort Rechteroever, Oude Zeedijk, Nieuwpoort
www.welkombijvloot.be
Noodnummer: M 0491 86 17 89

Pensioenzitdagen

Iedere eerste dinsdag van de maand:
RVP – pensioen loontrekkenden:
9 – 12 u. en 13.30 – 16 u.
RSVZ – pensioen zelfstandigen:
9 – 12 u.
Locatie: raadzaal, stadhuis,
Marktplein 7.

INHOUD
Voorwoord
Milieu
Infrastructuur
Sociale zaken
Huis van het kind
Iemand van bij ons
Gezond
Vrije tijd
Gemeenteraad
Vacatures
In beeld

VOORWOORD

01
02 - 03
04
05
06
07
08 - 09
10 - 20
21
21
23 - 26

agenda
PAG. 27

COLOFON
Redactieraad Stadsbestuur Nieuwpoort
Dienst communicatie
Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort
T 058 22 44 26
F 058 55 44 55
communicatie@nieuwpoort.be

we kunnen alweer terugblikken op een fantastisch zomerseizoen dat
ook dit jaar in het teken stond van talloze evenementen. Nu de zomer
er bijna op zit, is de tijd aangebroken om onze reeds aangekondigde
infrastructuurwerken verder uit te voeren.
Door middel van een goede spreiding en fasering van de werken, hebben wij getracht de hinder voor jullie zo beperkt mogelijk te houden. Bovendien verlopen
de werken nog steeds volgens de vooropgestelde planning en zijn we vastberaden dat zo te
houden, behoudens slecht weer of uitzonderlijke omstandigheden uiteraard.
Onder meer de Valkestraat en de Lefebvrestraat tussen de Albert-I-laan en Elisalaan worden vernieuwd. Ook in de Hoogstraat zullen er onderhoudswerken plaatsvinden. De start
van die werken is gepland op 15 september 2015.
Verder zijn we volop bezig met het bouwen van ondergrondse parkings tussen Ysara/Lombardsijdestraat en tussen Ysara/Havengeul. De voorbereidende werken zijn reeds uitgevoerd en sinds 24 augustus zijn we gestart met de uitgravingen en de opbraak van de
parking.
Daarnaast kondig ik met zeer veel trots de opening van de vernieuwde Zeedijk aan. Onder
meer het Leopoldplein, het Bernardusplein én de Zeedijk ter hoogte van de Meeuwenlaan
ondergingen een ware metamorfose. Een prachtige inspanning waarvan het eindresultaat
zeker en vast gezien mag worden! De Zeedijk werd vernieuwd tussen 15 september 2014
en 15 juni 2015. We hebben er bewust voor gekozen om de lijn van het vernieuwde
Bernardus- en Leopoldplein door te trekken: verhardingen in gele gebakken klinkers met
een boogvorm in blauwe hardsteen ter hoogte van het strand.
Opzet van ons project? Van het Leopoldplein en het Sint-Bernardusplein één aaneengesloten open ruimte maken die aansluit op de verkeersvrije Zeedijk. Zo werd het Leopoldplein
heringericht en ademt het nu dezelfde maritieme sfeer uit als die van de gerenoveerde
Zeedijk. De bootvormige verhoogde aanleg van het middenplein illustreert alvast de subtiliteit van de verschillende maritieme accenten die zijn aangebracht. Glazen windschermen,
zitbanken en ligzetels maken het plein helemaal af. Op de veertien typerende windschermen werden bovendien gedichten gedrukt die verwijzen naar Nieuwpoort en de Noordzee.
De gedichten zijn van de hand van Mark Braet, Fernand Florizoone, Philippe Rotsaert, Rudi
Siffer, Toon Hillewaere, Christiane Goossens, Nan Engelhuys, Doris Dorné, Chris Yperman,
Herman Van Snick, Hedwig Speliers, Paul Snoek, Hugo Claus en Jacques Brel.
Ten slotte werden de voorduinen afgegraven en zeewaarts op het hoogstrand uitgespreid
om het zicht van op het plein te verbeteren.

Burgemeester, ir. Roland Crabbe

Tussenkomst voor Buzzy Pass

Veel schoolgaande jongeren maken gebruik van een Buzzy Pazz voor hun verplaatsingen
met het openbaar vervoer. Al sinds 2009 voorziet het stadsbestuur een tussenkomst van
50% bij de aankoop van zo een abonnement. Deze korting wordt automatisch door De
Lijn toegekend. Nieuw vanaf dit najaar: Gezinnen waarbij de kinderen een speciale kortingscode op de Voordeelpas jeugd - cultuur - sport hebben, kunnen na de aankoop een
aanvraag indienen om via het stadsbestuur nog eens 25% van het betaalde bedrag terug te
krijgen, bovenop de 50% korting die voor iedereen geldt! Denk je hiervoor in aanmerking
te komen, ga dan langs bij het infopunt welzijn in het sociaal huis. Breng de voordeelpas
van je kind(eren) mee, samen met een betalingsbewijs en een kopie van de betreffende
Buzzy Pazz.
Sociaal huis, Astridlaan 103, Nieuwpoort - E sociaalhuis@nieuwpoort.be - T 058 22 38 75
Open: maandag: 8.30 - 11.45 u. en 13.30 - 17 u., dinsdag t/m vrijdag: 8.30 - 11.45 u.

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: Emely Vandeputte

MILIEU
Ophaling huisvuil september en oktober 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: 14 en 28 september,
12 en 26 oktober 2015
- Ophaling papier en karton: 7 september
en 5 oktober 2015
- Ophaling GFT: 7 en 21 september,
5 en 19 oktober 2015
Zone B: Simli
- Ophaling huisvuil: tweewekelijks op dinsdag.
- Ophaling PMD: 14 en 28 september,
12 en 26 oktober 2015
- Ophaling papier en karton: 7 september
en 5 oktober 2015
- Ophaling GFT: 7 en 21 september,
5 en 19 oktober 2015

Zone C: Nieuwe wijken
- Ophaling huisvuil: tweewekelijks
op dinsdag.
- Ophaling PMD: 14 en 28 september,
12 en 26 oktober 2015
- Ophaling papier en karton:
7 september en 5 oktober 2015
- Ophaling GFT: 7 en 21 september,
5 en 19 oktober 2015
Zone D: stadskern
- Ophaling huisvuil: wekelijks op
donderdag.
- Ophaling PMD: 14 en 28 september,
12 en 26 oktober 2015
- Ophaling papier en karton:
8 september en 6 oktober 2015
- Ophaling GFT: 7 en 21 september,
5 en 19 oktober 2015

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. 31 maart vanaf 18u.
Alle afvalkalenders: www.nieuwpoort.be. Extra informatie: www.ivvo.be.

Groencontainers
Op vertoon van je containerparkkaart kan je ‘groenafval’ in
beperkte hoeveelheden aanbieden op volgende data en
locaties:
- Zaterdag 3 oktober van 8 - 12 u. op het Guido Gezelleplein
- Zaterdag 3 oktober van 13 - 17 u. op het Sint-Jorisplein
- Zaterdag 10 oktober van 8 - 12 u. op de parking van
kinderboerderij ‘De Lenspolder’
- Zaterdag 10 oktober van 13 - 17 u. op het Dorpsplein in
Ramskapelle
- Zaterdag 17 oktober van 8 - 12 u. op de parking aan het
sportpark ‘De Lenspolder’
- Zaterdag 17 oktober van 13 - 17 u. op de parking aan het

Kringwinkel ‘West’ komt naar je toe!
Breng op woensdagnamiddag 23 september jouw herbruikbare
spullen naar het containerpark van Nieuwpoort.
WEL:
Enkel herbruikbare goederen zoals meubelen, kleine huisraad
(serviezen, potten en pannen, decoratie,…), textiel, boeken,
speelgoed, babyartikelen, alle niet-defecte elektrische (huishoud)
toestellen, fietsen,…
NIET:
Zwaar beschadigd materiaal, defecte toestellen en onverkoopbaar
materiaal. Deze spullen kan je meegeven met het huisvuil of
grofvuilophaling of afgeven op het containerpark indien recycleerbaar.

Zone E: buitenrand stad, Sint-Joris
en Ramskapelle
- Ophaling huisvuil: tweewekelijks
op vrijdag
- Ophaling PMD: 14 en 28 september
12 en 26 oktober 2015
- Ophaling papier en karton:
8 september en 6 oktober 2015
- Ophaling GFT: 7 en 21 september,
5 en 19 oktober 2015

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.

Grofvuil
Op 16 september is er terug grofvuilophaling ‘huis-aanhuis’ op afroep. Voor deze ophaling wordt een retributie
aangerekend (te betalen aan de stadsontvanger) voor de
duur van het laden en dit mag de limiet van 15 minuten
niet overstijgen. Enkel op schriftelijke aanvraag en na
betaling 2 weken voor de ophaling in het stadsmagazijn,
J. Van Clichthovenstraat 42 – T 058 22 44 88.
WEL:
Grofvuil is huisvuil dat niet door de gewone huisvuildienst opgehaald wordt zoals een versleten stuk
huisraad, een afgedankt meubelstuk, een oude matras,
oude metalen e.a.
Hout moet apart geplaatst worden voor de ophaling.
NIET:
Al het brandbaar huishoudelijk afval dat in reglementaire zakken met de huisvuilophaling mag meegegeven
worden of recycleerbaar afval waarmee je terecht kan
op het containerpark:
- industrieel en bedrijfsafval
- niet-brandbaar bouwafval (steenslag) en groenafval
- giftig afval
- elektrische toestellen
- autobanden
- gasflessen.

MILIEU
Clean Up Day

Fair Trade op de vrijdagmarkt
2 oktober 2015

Zaterdag 26 september 2015
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De trekkersgroep voorziet opnieuw een info- en proevertjesstand op de wekelijkse markt naar aanleiding van de
Week van de Fair Trade. Kom proeven van Fair Trade koffie,
chocolademelk en thee en luister naar de doelstellingen
van Fair Trade. We delen ook een Fair Trade folder uit met
de lokale handelaars die deze producten aanbieden. Dit jaar
staat de Fair Trade banaan in de kijker!

Haal al je vergeten lege batterijen tevoorschijn en lever ze in. Want zelfs
1 batterijtje maakt het verschil.

Bebat en de containerparken helpen de natuur
- jaar -

Bebat bestaat 20 jaar en dat verdient een … boompje. Breng
tot en met 15 september 2015 zoveel mogelijk lege batterijen naar je containerpark. Voor iedere 20 kg ingezamelde
lege batterijen, plant Beabt een boom.

VEILIGHEID & PREVENTIE
Tijdelijk
verkeersreglement
Eurometropooltour
In het najaar vindt de 75ste editie
plaats van de Eurometropooltour en
dit van 30 september t.e.m.
4 oktober 2015.
Op zaterdag 3 oktober wordt de 2de
etappe (176 km) gereden met start in
Blankenberge en aankomst in Nieuwpoort in de Astridlaan na 3 plaatselijke rondes. De eerste doortocht
wordt voorzien omstreeks 15.30 u.
en de aankomst rond 16.45 u. Dit zal
verkeershinder met zich meebrengen
waardoor Nieuwpoort moeilijk tot
niet bereikbaar zal zijn gedurende de
wielerwedstrijd.
Hiernaast vindt u alvast een plan met het parcours
en het parkeer- en verkeersverbod.
Het verkeer wordt omgeleid via de E40. Tussen de ronden
door zal de politie verkeer doorlaten op het parcours.

Naar aanleiding van dit evenement wordt ook nog een bewonersbrief
opgemaakt met meer specifieke informatie over het parkeer- en verkeersverbod.
Daarnaast kan u ook terecht bij de dienst Veiligheid en Preventie
voor meer informatie op T 058 22 49 92
of via barbara.wyseure@nieuwpoort.be.

INFRASTRUCTUUR
WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN
Koningin Elisabethlaan en Slachthuisstraat
Op 10 augustus 2015 werd door de n.v. Aannemingen Vanden Broecke gestart met de wegen- en rioleringswerken in de Koningin Elisabethlaan en de Slachthuisstraat. De aannemer startte met het opbreken van de
trottoirs teneinde de nutsbedrijven toe te laten om nieuwe ondergrondse kabels en leidingen te plaatsen.
Eind augustus 2015 werden de straten volledig opgebroken zodat de rioleringswerken konden
aangevat worden. De totale uitvoeringstermijn van de wegen- en rioleringswerken
bedraagt 150 werkdagen. De gebruikte materialen van de nieuwe verharding zijn
identiek als de reeds vernieuwde zijstraten van de Kaai (Argentijns
porfiertegels, Portugees granietmozaïekkeien, Argentijns porfiermozaïekkeien).

VOORUITGANG INFRASTRUCTUURWERKEN ZEEDIJK
Een passage uit het dagboek van
Marc Degrave - Periode mei-juni 2015
In het begin van mei was het weer een spelbreker bij het leggen van de stenen. Meermaals zorgden hevige regenbuien voor
vertraging. Van zodra de zon terug tevoorschijn kwam, gingen de
werkmannen terug aan de slag.
Donderdag 7 en vrijdag 8 mei: “Mooi lenteweer. Er wordt gewerkt
aan de afwerking: de voegen tussen de brede blauwe dorpel en
de gele stenen worden d.m.v. een luchtpistool zandvrij gemaakt
en ingevoegd met vloeiende cement. Ook de toegang tot enkele
appartementen wordt in orde gebracht.”
De volgende dagen wordt er verder gevoegd. Op woensdag 13 mei
wordt alle overbodige materiaal afgevoerd door heftrucks. Tegen
de avond is de Zeedijk clean en opgeruimd!
In de tweede helft van mei is er op de Zeedijk weinig tot geen beweging. In de Vlaanderenstraat wordt wel vooruitgang geboekt.
Woensdag 20 mei: “Ik vertrek vandaag voor een week op reis. De
grote werken op de Zeedijk zijn zo goed als voltooid. Nu gaan ze
verder met de afwerking! De lantaarnpalen worden mooi omkranst met witte panelen.”
Vrijdag 29 mei: “Het is wachten op de afwerking op het vlak van
toegankelijkheid en de ingebruikname van de ondergrondse afvalcontainers t.h.v. de Vlaanderenstraat. Ook de bijhorende banken
en bloembakken laten op zich wachten. Of gaan ze voor een open
zeedijk? Dat moet ook eens kunnen.”
Begin juni strooit het weer opnieuw roet in het eten. Of moeten we
zeggen roest?

Dinsdag 2 juni: “Betrokken en veel regen. Nu de dijk er nat bij
ligt, valt het mij op dat er naast enkele lantaarnpalen roestplekken zijn. Bij het plaatsen van de witte omkadering is er blijkbaar
gezaagd en gevijld aan het metaal en dit vijlsel is blijven liggen
en vermengd met zand. Daardoor zijn er duidelijke roestvlekken
ontstaan.”
In de volgende weken worden grote vrachtwagens gevuld met
onzuiver zand en afgevoerd. En leveren ze nieuw zand dat door
de kraanman mooi uitgestreken wordt.
Vrijdag 19 juni: “Betrokken maar droog aan de kust. Er wordt
eindelijk een blauwe dorpel aan onze keldertrap geplaatst.
Proficiat voor de perfecte afwerking door een prima vakman.
Er is iets mis met de waterleiding want er wordt urenlang
gespoeld waardoor er een zee-plas ontstaan is in het zand voor
onze deur. Er wordt niet voortgewerkt aan de wand achter het
containerpark, maar er worden wel gele stenen geplaatst. Ook
de afwerking aan de daken laat op zich wachten. Rond 14u. zit
de klus van de blauwe stenen er op. En ook de watervloed is
gestopt. Maar wat blijkt ’s avonds, er zijn 3 blauwe stenen te
weinig om de opening toe te metsen. Jammer, want er liggen
nog een heleboel blauwe stenen op de afvalberg. Helaas met
een rode streep, dus misschien onbruikbaar? Moet er nu een
extra ploeg komen voor zulke kleine klus?”
Op 26 juni werden alle werken voltooid! De banken staan onder
de luifel en worden dagelijks door wandelaars gebruikt. Mooi op
tijd voor de aanvang van de grote zomervakantie.

SOCIALE ZAKEN
Groepsaankoop zonnepanelen
Zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit en maken zo gebruik
van een onuitputtelijke energiebron. Door een vermindering van je
CO2-uitstoot draag je bij aan een duurzame toekomst. Door zelf
stroom op te wekken bespaar je jarenlang op je energiekosten en heb
je bovendien een grotere onafhankelijkheid van je energieleverancier.
In september start in West-Vlaanderen een groepsaankoop voor zonnepanelen. Via de groepsaankoop kan je tegen een scherpe prijs een
kwalitatief hoogwaardig en compleet zonnepanelensysteem aankopen, inclusief plaatsing en elektrische keuring. Hierbij word je helder
en objectief geïnformeerd, zodat je een weloverwogen beslissing kunt
nemen. Gedurende het gehele traject, van inschrijving tot installatie,
staat een helpdesk van Ichoosr ter beschikking om je te begeleiden
en op al je vragen te antwoorden.
De kwaliteit van de producten en leveranciers wordt gewaarborgd en
goede garantievoorwaarden worden verzekerd. Inschrijven voor de
groepsaankoop kan tot en met 28 oktober. Op 29 oktober vindt een
veiling plaats waarin alle gekwalificeerde leveranciers tegen elkaar
bieden. De leverancier die het laagste bod doet, wint de veiling. Vanaf
16 november ontvangen ingeschreven inwoners van de winnende leverancier een persoonlijk voorstel en tot 18 december kan jij beslissen hier al dan niet op in te gaan. Indien je het voorstel accepteert,
wordt jouw zonnepanelensysteem geïnstalleerd voor 1 juni 2016.
Stad Nieuwpoort ondersteunt deze actie door hulp te bieden bij
inschrijving voor deze groepsaankoop.
Geïnteresseerden kunnen terecht bij Woonhuis NieKo:
Woonloket (zonder afspraak): Sociaal huis, Astridlaan 103,
Nieuwpoort - elke woensdag van 9 tot 11.45 u. of na afspraak:
Woonhuis NieKo, Zeelaan 24, Koksijde: T 058 53 34 90
wonen@koksijde.be

Het Zilverpunt helpt 85-plussers
Het sociaal huis van Nieuwpoort wil zich inzetten voor alle mensen die
hulp en ondersteuning kunnen gebruiken. Dus ook voor onze oudere,
alleenstaande inwoners.
Onlangs werd daarom het ‘Zilverpunt’ opgestart: een project waarbij
vrijwilligers wat extra aandacht schenken aan alleenstaande 85-plussers, die nog zelfstandig thuis wonen. Dit bijvoorbeeld door af en toe
eens op bezoek te gaan, telefonisch te informeren of alles in orde is, samen een wandeling te maken, een zware vuilniszak buiten te zetten, enz.
In de loop van september - oktober 2015 zullen alle mensen uit de
doelgroep bezocht worden. Zij krijgen geheel vrijblijvend de nodige uitleg rond de bestaande thuiszorgdiensten en het project Zilverpunt. Als
ze interesse hebben, wordt daarna op zoek gegaan naar een geschikte
vrijwilliger om dat beetje extra ondersteuning aan huis te bieden.
Heb je interesse om eventueel zelf als vrijwilliger aan de slag te gaan?
Contacteer gerust het sociaal huis voor meer informatie.
sociaal huis, Astridlaan 103, 8620 Nieuwpoort
Maandag: 8.30 u. – 11.45 u. en 13.30 u. – 17 u.
Dinsdag t.e.m vrijdag: 8.30 u. – 11.45 u.
sociaalhuis@nieuwpoort.be - Hanne: T 058 22 38 11
Ilse: T 058 22 38 75

Terug naar school:
vraag onderwijscheques aan!
Heeft je kind een voorNr
deelpas met speciale
UE
Q
E
kortingscode? Dan kan
H waarde
SC
J
€ 10
I
je onderwijscheques
W
R
aankopen om de schoolDE
ON
factuur mee te betalen.
De cheques kosten € 2
per stuk, maar zijn op
school € 10 waard. Ook veel scholen buiten Nieuwpoort
aanvaarden deze cheques! De onderwijscheques staan op
naam. Je kan per schooljaar en per kind 10 cheques kopen.
Alles van op de schoolfactuur kan ermee betaald worden,
enkel de maaltijden en internaatkosten niet. Maar dus wel
de schoolboeken of ander nodig materiaal, schoolreizen,
sportdagen, het zwemmen, busvervoer, enz.
....................

Wat zijn de voorwaarden?
- Je kind is in Nieuwpoort gedomicilieerd en zit in het
kleuter, lager of secundair onderwijs. Het mag ook
een school buiten Nieuwpoort zijn. Vraag wel eerst op
het secretariaat of ze de cheques aanvaarden!
- Je kind heeft een speciale kortingscode op de
voordeelpas.
Speciale kortingscode? Elk kind tussen 3 en 25 jaar ontvangt jaarlijks per post een voordeelpas, die automatisch
een korting van 50 % geeft op culturele activiteiten, zoals
filmnamiddagen en familievoorstellingen, georganiseerd
door Centrum Ysara en de City. Wie aan bepaalde voorwaarden voldoet kan echter een speciale kortingscode aanvragen, waardoor de pas ook recht geeft op 50 % korting bij
de naschoolse opvang in De Panger, de speelpleinwerking,
activiteiten georganiseerd door de sport- of jeugddienst, bij
inschrijving bij een Nieuwpoortse sportclub of jeugdbeweging, enz.
Wie kan die speciale kortingscode aanvragen?
- Als je gezamenlijk netto belastbaar gezinsinkomen
onder de € 20.009,15 bedraagt. Om dit te bewijzen
moet je je laatste aanslagbiljet van de personenbelasting meebrengen.
- Gezinnen die in budgetbeheer, schuldbemiddeling
zijn of onder 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
infopunt welzijn in het sociaal huis, met het juiste attest en
het voordeelpasje van je kind(eren).
Wie al de speciale kortingscode heeft, kan de onderwijscheques ook aanvragen bij:
- 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

HUIS VAN HET KIND
Huis van het Kind – OONIE
zoekt kinderkledij en speelgoed
Het Huis van het Kind - OONIE is er voor álle ouders en kinderen, maar wil
graag een extra duwtje in de rug geven aan diegenen die het wat moeilijker
hebben. In samenwerking met het sociaal huis willen we in november een
kinderkledij- en speelgoedbeurs houden. Hiervoor zijn we, naast speelgoed, voornamelijk op zoek naar winterkledij voor baby’s
en kinderen tot 12 jaar. Heb je thuis nog kledij liggen waar je kleine spruit uitgegroeid is en is het nog in goede staat? Of ligt er
in de kast speelgoed waar al in tijden niet meer mee gespeeld is, maar dat nog volledig intact is? Breng het gerust binnen in het
sociaal huis, je zal er iemand anders veel plezier mee kunnen doen!
sociaal huis - Infopunt Welzijn - Astridlaan 103 - Nieuwpoort:
Maandag: 8.30 u. – 11.45 u. en 13.30 u. – 17 u.
Dinsdag t/m vrijdag: 8.30 u. – 11.45 u.
Vragen?
oonie@nieuwpoort.be – T 058 22 38 75 (Ilse) of M 0498 92 92 55 (Ilona).

Nieuwpoort start vanaf
1 oktober 2015 met Boekbaby’s
Boekbaby’s is een project dat ondersteund wordt
door de Provincie West-Vlaanderen en ouders,
samen met hun kleine kinderen, wil laten genieten
van boeken. In de praktijk betekent het dat ouders
van jonge kinderen op twee verschillende momenten tijdens de voorschoolse leeftijd - aan zes en
vijftien maanden - een boekenpakket en informatie
over voorlezen en de bibliotheek cadeau krijgen. Zo
moedigt Boekbaby’s hen aan om hun kinderen zo
vroeg mogelijk boekjes én de bibliotheek te laten
ontdekken. Onderzoek wees namelijk uit dat kinderen die al vroeg met boeken kennismaken taalvaardiger zijn, sneller kunnen lezen en beter kunnen
rekenen. Ze lezen bovendien gráág en zijn vaker lid
van de bibliotheek.
Samen in een boekje kijken, plaatjes aanwijzen en
benoemen, versjes leren kennen, verhaaltjes vertellen en beluisteren, dat alles haalt bovendien de
band tussen ouders en kinderen aan. Het is ‘quality
time’, goed voor een levenslange herinneringen aan
warme momenten en geborgenheid.
Boekbaby’s wil alle kinderen gelijke kansen geven
door de materialen gratis en zo breed mogelijk te
verspreiden, via de consultatiebureaus van Kind en
Gezin en de bibliotheek. Heb je
een kindje dat na 1 oktober 2015
zes maanden wordt? De medewerkers van het consultatiebureau zullen je dan zeker met dit
mooie pakket verrassen!
www.boekbabys.be

Ouderbijeenkomsten autisme
Gezinnen die met ASS (autisme spectrum stoornis) geconfronteerd worden, zitten vaak met
vragen rond de aanpak van hun kind of zijn op
zoek naar duidelijke, objectieve informatie. Uit de eigen ervaren noden is
Angelique Calis dit voorjaar gestart met het inrichten van ouderbijeenkomsten en dit in samenwerking met de Vlaamse vereniging voor Autisme (VVA)
en het gemeentelijk infopunt opvoeding van Middelkerke. Alle inwoners van
de Westkust, dus ook Nieuwpoortse ouders, zijn welkom!
Het doel is ouders te informeren en voldoende ruimte/tijd te creëren om
hun vragen, noden en bekommernissen met andere ouders te delen.
Zo kunnen ze elkaar op een informele wijze ondersteunen.
In het najaar staan twee nieuwe bijeenkomsten op de agenda,
telkens rond een centraal thema:
Woensdag 28 oktober 2015: Autisme en emoties
Hoe ervaren mensen met autisme emoties? Hoe gaan ze om met de emoties van anderen? Hoe kunnen we hen helpen hun eigen emoties (beter) te
begrijpen en uit te drukken? Na een getuigenis is ruim tijd voorzien voor
vragen en uitwisseling van ervaringen.
Woensdag 25 november 2015: Sociaal overleven
Mensen met autisme kunnen o.a. op sociaal vlak het gevoel hebben
vreemden te zijn op deze planeet. Een aangepaste omgeving, met daarin
begrijpelijke sociale interacties helpt hen een flink eind vooruit. De spreker
deelt graag zijn eigen ervaringen in een persoonlijke getuigenis over hoe hij
sociaal overleeft in soms onduidelijke situaties. Ook na deze getuigenis is
tijd voorzien voor vragen en uitwisseling van ervaringen en ideeën.
De bijeenkomsten gaan door in de polyvalente zaal van de school De Duinpieper, Henri Jasparlaan 29 in Westende, telkens van 19.30 u. tot 22 u.
Leden van VVA kunnen gratis deelnemen, voor anderen is het e5/sessie.
Voor inschrijvingen en meer informatie kan je terecht bij Angelique
Calis, M 0486 23 59 87 of bart.bohy1@telenet.be.
Voor algemene info over ASS: www.autismevlaanderen.be

IEMAND VAN BIJ ONS
Tim Lambrecht
Tim Lambrecht -geboren op 15 januari 1998- maakte vorig
jaar zijn debuut bij onze nationale basketploeg bij de U16.
Dat hij over heel wat talent beschikt, is intussen wel
duidelijk.Tim brengt voor ons zijn verhaal:

in het secundair en
nu zou ik graag iets
doen in de informatica. Toch ben ik nog
aan het twijfelen:
misschien zal ik mij
eerst een jaartje
volledig storten op
het basket en daarna
beslissen om verder
te studeren. Mijn ouders wilden absoluut
dat ik eerst ging verder studeren, maar
ze beginnen al wat
bij te draaien. Ik zal
de komende weken
nog veel piekeren
en dan neem ik een
beslissing!

Wanneer is het voor jou allemaal begonnen?
Op school speelden we af en toe basketbal en dat smaakte
naar meer. Ik was uiteindelijk tien jaar toen ik mij aansloot
bij mijn eerste basketploeg, in Middelkerke. Daar heb ik drie
jaar gespeeld. Daarna trok ik voor één jaar naar Brugge en
sinds mijn veertiende speel ik bij Oostende. Vorig jaar heb ik
dan mijn debuut gemaakt voor de nationale ploeg bij de U16
op de Europese kampioenschappen. Met mijn 2m 08 heb ik
alvast mijn lengte mee. Daarvoor moet ik wellicht mijn vader
bedanken. (lacht)
Moeilijkste sportmoment? Het is pas sinds vorig jaar dat ik
stilletjes aan begon te beseffen dat ik best wel wat talent heb.
Eind juni van dit jaar ben ik op stage gegaan met de 45 beste
spelers van Europa. Normaal ben ik niet vatbaar voor stress,
maar op mijn eerste dag van die stage gierden de zenuwen
wel door mijn keel. Zeker als je begint te beseffen dat het een
uitgelezen kans is om jezelf in de kijker te spelen. De tweede
dag was ik gelukkig al veel rustiger waardoor mijn week goed
verlopen is. Als ik terugblik, ben ik best tevreden over het
behaalde niveau.
Favoriete sportmaaltijd? Pasta, pasta en nog eens pasta!
We eten heel veel pasta en vlees. We trainen twee keer per
dag dus we hebben veel energie nodig. Mij hoor je alvast niet
klagen!
Hoe blijf je dit combineren met school? (lacht) Dat is niet
evident. Ik ben pas afgestudeerd en de volgende logische stap
is hoger onderwijs. Ik heb wetenschappen-wiskunde gevolgd

Wanneer is je seizoen geslaagd? Volgende week train ik voor
de eerste keer mee met de eerste ploeg. Om mijn matchritme te
onderhouden, zal ik wedstrijden spelen met de tweede ploeg. Mijn
doel dit jaar is om mijn plaats in de eerste ploeg te verdienen en
daar een echte meerwaarde te worden. Daarvoor moet ik vooral
fysiek nog enkele grote stappen zetten. Nu weeg ik 90 kilogram en
dat is behoorlijk licht voor mijn grootte. Er mogen daar gerust nog
tien kilogram spieren bijkomen en daarvoor zal ik moeten fitnessen. Véél fitnessen, helaas niet één van mijn favoriete bezigheden.
Maar als je iets wil in het leven, moet je ervoor gaan. Die toewijding
is zeer belangrijk. Ik drink bijvoorbeeld geen druppel alcohol en
ook uitgaan is aan mij niet besteed. Mijn hart ligt bij het basket en
daar kan ik gerust enkele pintjes voor missen. (lacht)

VARIA
Makreelfestijn 5 september 2015
Waar? Jachthaven, VVW, Watersportlaan 11.
Wat? Makreel en sprot op de barbecue.
Wanneer? Iedere 1ste zaterdag van de maand september vanaf 18 u.
Al 20 jaar lang varen de korrenvissers van ponton T uit om makreel te
vangen voor het makreelfestijn. En als het weer gunstig is, varen ze
de dag zelf uit om verse garnalen aan te bieden als aperitiefhapje. De
makreel, sport en garnalen worden gratis aangeboden. De dranken zijn
tegen betaling in de bar van ’t Vlaemsch Galjoen.
Org.: De Korrenvissers van Jachthaven VVW, Watersportlaan 11, Nieuwpoort

T 058 23 86 67

GEZOND
Week van de Geestelijke Gezondheid
Neem deel aan de wedstrijd en maak kans op een leuke prijs!
De Week van de Geestelijke Gezondheid vindt plaats van 5 tot
en met 11 oktober 2015. Als ‘gezonde gemeente’ besteedt
Nieuwpoort in die periode extra aandacht aan dit thema. Zo zet
de bibliotheek haar boekenaanbod rond geestelijke gezondheid in de kijker en start op 7 oktober 2015 de eerste sessie van
Zilverwijzer, een programma dat de geestelijke gezondheid van
60-plussers via een aantal groepsgesprekken wil bevorderen
(voor meer info zie verder). Daarnaast kan iedereen deelnemen
aan onderstaande wedstrijd en zo kans maken op een waardebon van € 25, te besteden in verschillende Nieuwpoortse
handelszaken!
Vul het kruiswoordraadsel in en deponeer het formulier tussen
1 en 15 oktober 2015 in de urne bij de bibliotheek, de balie van
het stadhuis, de toeristische dienst in Nieuwpoort-Bad of het
sociaal huis. Je kan de antwoorden en je contactgegevens ook

doormailen naar sociaalhuis@nieuwpoort.be. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht en achteraf op de website
van Nieuwpoort vermeld. Veel succes!

Schrijf je in voor Zilverwijzer en blijf ook
als 60-plusser fit in je hoofd!
Vanaf 60 jaar staan mensen voor heel wat veranderingen in hun leven: op lichamelijk vlak, door pensionering, verlies van vrienden of geliefden, het grootouder worden, enz. ‘Zilverwijzer’ biedt de kans om in groep, op een
positieve manier over deze uitdagingen te praten. In Nieuwpoort
staan er drie gratis sessies gepland, met start in de Week van de
Geestelijke Gezondheid.
Tijdens elke sessie komt een ander thema aan bod. Dit kan gaan
over het belang van een gezonde levensstijl op oudere leeftijd,
de moeilijke balans tussen aandacht geven aan een ander en tijd
maken voor jezelf, het omgaan met verlies en moeilijke momenten in het leven, het belang van sociale contacten en verbonden-

Horizontaal
2. Wat is het Engelse woord voor
geluk?
7. Het vertrouwen in de eigen
kracht
9. De Latijnse vertaling voor de
uitspraak: Pluk de dag
10. Dit is de kleur van hoop: het is
hetzelfde kleur als gras
11. Deze Amerikaanse feestdag
staat voor dankbaarheid
14. Woord van lof/iemand eer
toekennen
16. In deze maand valt de week van 		
de Geestelijke Gezondheid

Naam:

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

Adres:

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

Telefoonnummer of mailadres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vertikaal
1. Iemand die positief in het leven 		
staat
3. Franse romantische film met 		
Audrey Tautou in de hoofdrol dat
een romantisch beeld van het
leven in Montmarte voorstelt
4. Dit helpt je om dingen te
relativeren
5. De mate waarin iemand zich 		
geestelijk, sociaal of lichamelijk
goed voelt
6. Het beeld dat iemand heeft
over zichzelf
8. Een vorm van relaxatie
12. Een warme plaats waar je
volledig tot rust kan komen
13. Dit hormoon staat ook wel
gekend als het gelukshormoon
15. Fit in je hoofd bestaat uit... tips
om tot een gezonder en
gelukkiger leven te komen

GEZOND
heid of het blijven openstaan voor nieuwe uitdagingen.
De eerste sessie is een algemene introductie op Zilverwijzer,
waarbij ook de verschillende thema’s nader toegelicht worden.
Wat er in de volgende twee sessies aan bod zal komen, wordt
door de deelnemers zelf op het einde van de eerste sessie
beslist.
Eigen inbreng en participatie binnen de sessies is belangrijk!
Daarom wordt de groep ook klein gehouden: er kunnen maximum 12 personen deelnemen. Er wordt gebruik gemaakt van
de levenswijsheid, ervaring en opgebouwde kennis van de
deelnemers zelf. Iedereen krijgt de kans om ervaringen uit te
wisselen en tips op te pikken van anderen, over hoe zij omgaan
met de uitdagingen van het ouder worden. Sowieso een leerrijke
ervaring en wie weet zorgt het ook voor een uitbreiding van je
vriendenkring... De groepssessies worden begeleid door iemand
die hiervoor opgeleid is en zelf 60-plusser is.
Praktisch:
Voor wie? Zilverwijzer is bedoeld voor mensen vanaf 60 jaar die
nog zelfstandig thuis wonen.
Waar? De gratis sessies gaan telkens door in het Cultuurhuis (’t
Kasteeltje), Hoogstraat 2, Nieuwpoort-stad.
Wanneer? Op woensdag 7, 14 en 21 oktober 2015, telkens van
9 u. tot 11 u. LET OP: Je kan je enkel inschrijven voor de hele
reeks, niet voor één van de drie sessies apart.
Inschrijven? Vóór 1 oktober 2015 via Ilse Cranskens, Sociaal Huis,
Astridlaan 103 - T 058 22 38 75 of sociaalhuis@nieuwpoort.be

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).

Wachtdienst kleine huisdieren
Westkust: De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Lombardsijde
6 september 2015: Dierenarts Olivier Debakker
0475 94 41 11
13 september 2015: Dierenarts Guy Colson
058 52 06 10
20 september 2015: Dierenarts Johan Devloo
058 41 49 09
27 september 2015: Dierenarts Anoa
058 62 67 37
4 oktober 2015: Dierenarts Stepanie Maere
0488 25 02 50
11 oktober 2015: Dierenarts Suze Bogaerts
058 24 02 30
18 oktober 2015: Dierenarts Elise Buyse
0474 36 41 51
25 oktober 2015: Dierenarts Olivier Debakker
0475 94 41 11
1 november 2015: Dierenarts Etienne Debeerst
058 41 25 80

VARIA

Solidariteit voor
kankerpatiënten
‘Kom op tegen Kanker’ zet zich het hele jaar
door in voor de belangen van kankerpatiënten.
Eén keer per jaar, op 15 oktober, vraagt het echter uitdrukkelijk aandacht voor dit thema. Wie de diagnose krijgt, gaat
namelijk fysiek en psychisch door een erg ingrijpende,
verwarrende en moeilijke periode. En het gaat over veel
mensen: elke dag krijgen gemiddeld 107 Vlamingen te
horen dat ze kanker hebben.
Op 15 oktober 2015
roept Kom op tegen
Kanker de Vlamingen
dan ook expliciet op
om hun medeleven
en verbondenheid te
tonen met deze mensen en hun naasten,
door het dragen van
een geel lintje. Het
personeel van de stad
Nieuwpoort doet hier
alvast aan mee!
www.komoptegenkanker.be

VRIJE TIJD
CULTUUR
Aanbod kunstonderwijs 2015-2016
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
Richting muziek
Muziekgenootjes vanaf 6 jaar.
Kennismaking met muziek in de afdeling Koksijde.
Lagere graad (4 leerjaren)
Vanaf 8 jaar of 3e leerjaar in het basisonderwijs. Leren zingen en noten lezen en vanaf het 2e jaar een instrument leren spelen: Viool, altviool, cello, contrabas, slagwerk, piano,
orgel, gitaar, dwarsfluit, traverso, klarinet, saxofoon, hobo,
fagot, bugel, hoorn, trompet, trombone, tuba of zangles.
Middelbare graad (3 leerjaren)
Vanaf middelbare graad zijn er 3 lesuren: een lesuur instrument,
een lesuur in groep (met instrument) en een uur theorie (AMC).
Hogere graad (3 leerjaren)
Vanaf de hogere graad zijn er 2 lesuren: een lesuur instrument
en een lesuur met instrument in groep.
Volwassenen: speciale cursus voor volwassenen.

Richting dans (enkel in Koksijde)
Dansinitiatie: vanaf 6 jaar.
Klassieke dans: vanaf 8 jaar.
Klassieke en Hedendaagse dans: vanaf 12 jaar. Speciale cursus
voor volwassenen.
en inschrijvingen:
Inschrijven kan op maandag 31 augustus en op donderdag 3
september van 17.30 u – 19.30 u. in de afdeling te Nieuwpoort
(Hoogstraat 2).
Contact: T 058 33 56 01| www.academie-veurne.be | samwd.
secretariaat@veurne.be

Westhoek Academie (WAK)
Lagere graad (6 tot 12 jaar)
Algemeen beeldende vorming: tekenen, schilderen en boetseren; 2 lesuren per week.
Lessen op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag.
Middelbare graad (12 tot 18 jaar)
Beeldende vorming: tekenen, vorm- en kleurenleer; 4 lesuren
per week.
Lessen op vrijdagavond van 17.30 u. tot 21 u. voor alle leerjaren.
Initiatiecursus voor volwassenen (vanaf 18 jaar)
Kennismaking met basispakket technieken en beeldende
begrippen: 4 lesuren per week.
Lessen op donderdagavond van 17.50 u. tot 21.30 u.
mits voldoende inschrijvingen.

Richting woord
Podiumatelier vanaf 6 jaar.
Kennismaking met woord, beweging en muziek in de afdeling De
Panne.
Lagere graad (4 leerjaren)
Vanaf 8 jaar of 3e leerjaar basisonderwijs. Wekelijks lessenpakket : 1 uur algemene verbale vorming, goed leren spreken, toneel
spelen, improviseren,…
Middelbare graad (3 leerjaren)
Wekelijks lessenpakket: voordracht (vertelplezier, spreken voor
publiek en assertiviteit) en drama. Toneel en voordracht in de
M3.
Hogere graad (3 leerjaren)
Mogelijkheid tot de keuze, optie toneel, voordracht of welsprekendheid. Wekelijks lessenpakket: voordracht, toneel, repertoirestudie en welsprekendheid.
Volwassenen: speciale cursus voor volwassenen.

en inschrijvingen:
Inschrijven kan bij aanvang van het schooljaar tijdens de kantooruren in de hoofdschool (Veurnelaan 109, Koksijde).
Afdeling Nieuwpoort: Stedelijke Vismijn, Atelier Zuid, Kaaiplein
of Jeugdcentrum De Panger, Dudenhofenlaan 2b (lagere graad).
Contact: T 058 53 27 00
westhoekacademie@koksijde.be
www.wak.koksijde.be

VRIJE TIJD
Najaarstentoonstellingen

Cultuurabonnement 2015-2016

DENIS DEWITTE
De schilderijen van Denis Dewitte vertellen niet zo concreet
mogelijk het verhaal van hun
titel. Ze zijn weergaven van een
emotioneel proces vertaald in licht en duisternis…
het blijft een moeilijk proces. Het zoeken om zich los
te maken van het strakke beeld blijft een voortdurend studiewerk en heeft een emotionele bevrijding
van gevoelens en waarnemingen tot gevolg!

Tot eind september kun je bij de dienst cultuur een
cultuurabonnement voor het seizoen 2015-2016 kopen.
Hiermee krijg je tot € 3 korting op meer dan 30 culturele activiteiten
georganiseerd door de socio-culturele verenigingen van Nieuwpoort.

• Periode: 19 t/m 26 september 2015
• Locatie: Stadshalle, Marktplein
• Openingsuren: Dagelijks van 11 u. tot 17 u.

MAEKV
De vereniging MAEKV (Mérite Artistique Européen
- Europese KunstVerdienste) richt ook dit jaar haar
grote wedstrijdtentoonstelling in en verwachten een
honderdtal kunstenaars uit het hele land en ook
enkelen uit de buurlanden. Zij brengen hun beste
werk in veel verschillende disciplines zoals olieverfschilderijen, aquarellen, grafisch werk en beeldhouwwerk.
• Periode: 2 t/m 11 oktober 2015
• Locatie: Stadshalle, Marktplein
• Openingsuren: Open elke dag, ook op zondag van
10 u. tot 12 u.
en van 14 u. tot 17 u.

YEN JAVAR
De werken van Jan Van Reck – Yen Javar zijn een
uiting van een passie gebaseerd op emotie, brede inspiratie en een intens gevoel voor kleurenharmonie.
De aard van de ondergrond, het zeer zware handgeschept en korrelig karton, het canvas als drager en
de speciale eindafwerking vormen één geheel dat
u zowel op lees- als verre afstand toelaat details te
ontdekken die uw nieuwsgierigheid en fantasie de
vrije loop laten.
Elke aandachtige kijker zal dit werk op eigen wijze
interpreteren en genieten van het oneindige harmonieuze en transparante kleurenpalet in de diepte.

Je kunt je vorig abonnement hernieuwen aan de verminderde prijs
van € 15.
Vanaf oktober 2015 kost het abonnement € 17,50.

CURSUS
‘De Groote Oorlog achter de IJzer’ hernomen
Wegens groot succes hernemen de projectvereniging Achthoek en
VormingPlus de cursusreeks ‘De Groote Oorlog achter de IJzer’. De lessenreeks wil de beschikbare kennis over de lokale oorlogsgeschiedenis
verbinden met de sporen in het landschap en het nog zichtbare oorlogserfgoed.
De lesgevers doen de Belgische, Franse, Britse en waar nodig de Duitse
oorlogsgeschiedenis uit de doeken van Alveringem, De Panne, Diksmuide, Houthulst, Nieuwpoort, Koksijde, Lo-Reninge en Veurne. Op die
manier krijg je een duidelijk en correct beeld van wat er zich tijdens WO
I afspeelde achter de IJzer.
• Praktisch: 10 zaterdagen van 10 u. tot 12.30 u.
(10/10, 24/10, 14/11, 28/11, 12/12, 16/01, 30/01, 20/02, 		
05/03 & 19/03)
• Locatie: Zaal Horizon, Maria Doolaeghestraat 13a, Diksmuide
• Kostprijs: € 50 (syllabus inbegrepen)
• Inschrijven: VormingPlus – T 058 31 14 94
westhoek@vormingplus.be – www.achthoek.net

• Periode: 15 oktober t/m 8 november 2015
• Locatie: Stadshalle – Zaal Geeraert, Marktplein
• Openingsuren: Dagelijks van 13 u. tot 17 u. behalve
op dinsdag
De Dodengang - ingang van de ‘Ruiter’

VRIJE TIJD
Nieuwpoort
Verenigt 2015

Vorming voor verenigingen
VormingPlus en het intergemeentelijk samenwerkingsverband Achthoek organiseren opnieuw een reeks vormingsactiviteiten voor (bestuurs)vrijwilligers. De opleidingen zijn verspreid over het noorden van
de Westhoek, maar voor iedereen toegankelijk. SABAM en de billijke
vergoeding: Wanneer moet ik wat betalen? Organiseer je wel eens een
activiteit waarop muziek wordt afgespeeld? Dan weet je wellicht dat je
een aangifte moet doen bij De Billijke Vergoeding. Maar wat is dat en
waarvoor dient het? Wat is het verschil tussen SABAM en Billijke Vergoeding en wanneer moet je dit betalen? Het zijn vaak gestelde vragen
over een schijnbaar complexe materie die ook verenigingen meer dan
eens bezig houden. Terwijl SABAM de rechten van auteurs beschermt,
is de Billijke Vergoeding in het leven geroepen om tegemoet te komen
aan de prestaties van uitvoerders en producenten.
• Praktisch: dinsdag 8 december 2015 - 20 u.
• Locatie: Gemeenteraadszaal - Sint-Rijkersstraat 19, Alveringem
• Kostprijs: € 6 (€ 3 voor inwoners Nieuwpoort)
• Inschrijven: T 058 31 14 94 - www.vormingplusow.be

Op zaterdag 5 september
2015 kan je in Nieuwpoort opnieuw terecht voor een nieuwe editie van
“Nieuwpoort Verenigt”. 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. Kom gezellig iets
drinken en val in de prijzen door deel te nemen aan
de zoektocht. Hou de website www.nieuwpoort.be in
de gaten voor de programmatie van de workshops
en demonstraties. Gratis toegang.
Praktisch: doorlopend van 14 u. tot 18 u.
Locatie: Zaal Iseland, Kaaiplein Nieuwpoort
Dienst Cultuur – Valkestraat 18 – T 058 79 50 00
cultuur@nieuwpoort.be

Kunstprijs ‘Muziek in de City’

Scholenaanbod cultuur

Dit jaar staat de tweejaarlijkse kunstwedstrijd M.J.
Moortgat-Keukelinck in het
teken van muziek. Veertien
verschillende artiesten
brengen op zaterdag 24 oktober om 20 uur hun muziek in de City. Een jury van deskundigen zal beslissen wie met de hoofdprijs gaat lopen.
Met muziek van: Evie Locqueneux, Ears2C, Jutekakoo,
Enchantress, Mira De Schepper, Brahmada Triangle,
Pawnshop Blvd, Coin d’Amour, Elias Bouckaert, Chris
Coucke, Wildvuur, Bypass, FELIX en Free Mattress.
• Praktisch: zaterdag 24 oktober 2015 om 20 u.
• Locatie: City, Valkestraat 18 8620 Nieuwpoort
• Kostprijs: € 3 - VVK: Infobalie Stadhuis | Infokantoor
Hendrikaplein 		
| City Valkestraat - www.
cultuurnieuwpoort.be

Het cultuurteam van Nieuwpoort schotelt de Nieuwpoortse scholen
graag en met gepaste trots voor de eerste keer zijn schoolprogrammatie voor. De oprichting van de City ging destijds gepaard met het
streefdoel om aan de vraag van de Nieuwpoortse scholen tegemoet te
komen, namelijk meer mogelijkheden om de leerlingen in eigen stad
van cultuur te laten proeven. Het stadsbestuur hoopt ten zeerste dat we
met dit zorgvuldig uitgekozen programma aan de hoge verwachtingen
kunnen voldoen,
dat leerlingen
(en leerkrachten)
de zaal met een
positief gevoel
verlaten en tegelijk geprikkeld
worden om in de
toekomst vaker
in de City of Centrum Ysara langs
te komen.

Dienst Cultuur – Valkestraat 18 – T 058 79 50 00
cultuur@nieuwpoort.be

Gedichtenwedstrijd 2016
Woon je, werk je of loop je school in Nieuwpoort? Schrijf dan een origineel gedicht over het thema van de gedichtenweek 2016
‘Herinneringen’ en zorg dat Nieuwpoort er iets mee te maken heeft. De beste, grappigste, tofste, ontroerendste gedichten worden
bekroond met mooie prijzen en door geoefende stemmen voorgelezen op vrijdagavond 29 januari 2016 in zaal City/Nieuwpoort.
Stuur je gedicht tot en met 7 december 2015 naar: Cultuurdienst Nieuwpoort ,Valkestraat 18, 8620 Nieuwpoort of mail het naar
cultuur@nieuwpoort.be met de vermelding: gedichtenwedstrijd 2016.
‘Het schrijven van een gedicht is in feite naaktlopen met je hersenen.’ Leo Vroman (1915-2014)

VRIJE TIJD

GEMEENTERAAD
BIBLIOTHEEK
Voorbereiding zelfuitleenbalie

Wie? Wat? Waar?

Tijdens de zomermaanden werd in de bibliotheek de
overstap naar een zelfuitleenbalie voorbereid. Elk boek,
dvd en tijdschrift werd voorzien van een RFID-label,
zodat ze straks kunnen gelezen worden aan de zelfuitleenbalies. In november kunnen jullie kennismaken met
het nieuwe systeem. Breng alvast je bibliotheekkaart of
identiteitskaart mee, want zonder kaart zal het niet meer
mogelijk zijn om iets uit te lenen.

De winter van 1946-‘47 was een van de koudste winters die
België ooit kende. De lange vorstperiode duurde van half
december tot begin maart en werd onderbroken door twee
perioden van dooi. De bevroren zee was toen een niet te
missen attractie.
Deze Nieuwpoortse dames en kinderen trotseerden er de
kou voor. Wie herkent hen?
Laat iets weten op chantal.bekaert@nieuwpoort.be of spring
binnen in de bibliotheek.

NIEUWPOORTSE GEWROCHTEN:
De Slag bij Nieuwpoort
Op 2 juli 1600 vond de historische Slag bij Nieuwpoort plaats in
de duinen van Lombardsijde. Het Spaanse leger van Albrecht en
Isabella stond tegenover dat van Prins Maurits van Nassau. In
2000 herdacht Nieuwpoort deze veldslag met een evocatie, een
tentoonstelling en de onthulling van het standbeeld van Prins
Maurits. In de Nieuwpoorts Gewrochten schetsen we, aan de
hand van boeken uit de regiocollectie, een beeld van dit gebeuren. Hoe kwam het zo ver? Wie won de slag? En wat gebeurde
er met de stad Nieuwpoort?
Deze tentoonstelling loopt van 10 september t.e.m. 7 oktober en
is gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

LANDBOUW EN VISSERIJ
Dag van de Garnaal
Noteer alvast 3 oktober 2015 met stip in je agenda voor de Dag
van de Garnaal in de stedelijke vismijn. Een ganse voormiddag
garnaalproevertjes en kookdemo’s voor het grote publiek.
Schrijf je op voorhand in voor de heerlijke garnaallunch!
binnenkort te verkrijgen bij de dienst
toerisme en op de website www.nieuwpoort.be.

Torhoutse Oldtimer Club
TOCAR VZW
VRIJE TIJD
TOC
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TOERISME
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feitelijke vereniging T.O.C. "Torhoutse Oldtimer Club".
TOCAR
een vzw
opgerichtdoor
in 2015
als opvolger
van deAls
De
T.O.C.is werd
opgericht
Andre
Riemaecker.
feitelijke vereniging T.O.C. "Torhoutse Oldtimer Club".
eerbetoon
aan een van de pioniers van het oldtimer geDe T.O.C. werd opgericht door Andre Riemaecker. Als
beuren in Torhout en het houtland werd de naam van
eerbetoon aan een van de pioniers van het oldtimer geAndre Riemaecker verbonden aan de vzw. TOCAR bouwt
beuren in Torhout en het houtland werd de naam van
voort
opRiemaecker
een traditie
van ongeveer
jaar!
Andre
verbonden
aan de30
vzw.
TOCAR bouwt
De
vereniging
stelt zich
tot doel:
voort
op een traditie
vano.a.
ongeveer
30 jaar!
• De
hetvereniging
samenbrengen
van
eigenaars
van
gemotoriseerde
stelt zich o.a. tot doel:
waarvanvan
de eigenaars
bouw dateert
van vóór 1940,
•voertuigen
het samenbrengen
van gemotoriseerde
• het
handhaven
van het
patrimonium
dat
voertuigen
waarvan
de nationale
bouw dateert
van vóór 1940,
•door
het handhaven
van het
nationale
patrimonium dat
die voertuigen
wordt
gevormd,
door
die voertuigen
gevormd,over al wat
• het
verzamelen
van wordt
documentatie
•betrekking
het verzamelen
al wat
heeftvan
op documentatie
de oorsprong,over
de ontwikkeling
en
betrekking
op voertuigen
de oorsprong,
ontwikkeling
en
het
gebruik heeft
van die
en de
hun
onderdelen:
H e
het
gebruik
van
die
voertuigen
en
hun
onderdelen:
• verspreiding langs didactische of eender welke andere
M a
•wijze
verspreiding
langs
eender welke
van alles
overdidactische
voertuigenofgebouwd
vóór andere
1940.
K
a

Sint-Michielskermis

IJs in de Stad

Toiletdame of -heer gevraagd
Muzikanten gezocht
Stad Nieuwpoort zoekt een toiletdame/heer
Naar jaarlijkse gewoonte kan je tijdens de
die de toiletten in de Stadshalle kan openhoukerstperiode terecht op het Marktplein voor
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Verzorgd ontbijt in het Stadhuis van Nieuwpoort, een uniek
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de oldtimers
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15.30
- 15.45 u. Vertrek
parade bewonderen
Lombardsijdestraat
en Albert I laan.

15.3017
- 15.45
u. Vertrek
parade
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enhet
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u. Avondmaal
in het
Stadhuis
van Nieuwpoort op
Marktplein.
17 u.PerAvondmaal
in het Stadhuis van Nieuwpoort op het Marktplein.
auto voorziet stad Nieuwpoort een verrassing in de vorm van een goodie bag!
Prijs p.p.: leden €34 / niet-leden €37 / kinderen 6-12 jaar €22.

Per auto
voorzietvoor
stad15/09
Nieuwpoort
een
verrassing
in de
een
bag!
Inschrijven
via TOCAR
vzw:
T 050 21 65
24 vorm
- T 50 van
21 47
74 goodie
- toc.torhout@gmail.com.
Prijs p.p.: leden €34 / niet-leden €37 / kinderen 6-12 jaar €22.
Inschrijven voor 15/09 via TOCAR vzw: T 050 21 65 24 - T 50 21 47 74 - toc.torhout@gmail.com.

Brocanterie
ZA & ZO: vanaf 8 u.

Carrousel anno 1890
ZA & ZO: 10 - 20 u.

White Residence
VR 19 u. Grand opening &
champagneveiling
ZA 19 u. Stijlvol avondfeest
Belle Epoque met
live orkest
Grupetto Titanic - €2
Dj Sep

koetsenritten

Concertorgel

ZA & ZO
€2,50 / €4,50

ZA & ZO: 10 - 19 u.

Belle Epoque
wandelingen
ZA & ZO:
10.30 - 14 - 16.30 u.
€1,00

Org. Stadsbestuur Nieuwpoort

Vooraf inschrijven

VARIA
Turnclub Ydrima zoekt extra leden

Straatstenen te koop

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 3 september 2015.
Interesse? Diane Mylle – M 0475 34 40 93.

De stenen afkomstig van de Albert I-laan en de Zeedijk
worden te koop aangeboden in het stadsmagazijn, J. Van
Clichthovenstraat 42. Kostprijs: € 0,20/stuk of € 100/pallet.
Zelf af te halen!
Christoph Declerck – T 058 22 44 94.

VRIJE TIJD
Oesterbeurs voor het goede doel
23, 24 en 25 oktober 2015
Kom proeven van koude én warme
oesters en geniet van een glaasje
champagne in de oesterbar van
de Nieuwpoortse Blauwe Boei in
de vismijn. In de stedelijke vismijn
staan de mensen van vzw Nieuwpoortse Blauwe Boei klaar 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 uiteraard ook gezellig
iets gedronken worden aan de bar: frisdrank, bier, wijn, cava en
champagne!
De inkom voor de oesterbeurs is gratis.

Openingsuren van de oesterbeurs:
Vrijdag: 16 u. tot 22 u. - Bar open tot middernacht.
Zaterdag: 10 u. tot 22 u. – Bar open tot middernacht.
Zondag: 10 u. tot 17 u. – Bar open tot 18 u.
Op zaterdag 24 en zondag 25 oktober 2015 bakt vzw Promovis
opnieuw heerlijke visjes voor een goed doel.
Optredens
Op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 oktober 2015 brengt Duo
Stévy een muzikaal spektakel in de vismijn. Onder het motto “U
vraagt, wij draaien” kunnen er die dagen verzoeknummers aangevraagd worden. Met andere woorden: ambiance verzekerd!
Organisatie: Nieuwpoortse Blauwe Boei in samenwerking met
de Nieuwpoortse Visbakkers van Promovis, La Bouée Bleu en de
stad Nieuwpoort.
Shuttle service
Er is ook een gratis toeristisch treintje voorzien met verschillende haltes: Vrijdag: 17 u. tot 21 u. - Zaterdag: 11 u. tot 21 u. Zondag: 11 u. tot 18 u.
www.nieuwpoort.be.

Vul deze bon in en breng ze mee
naar de oesterbeurs op de openingsavond.
NAAM + VOORNAAM: ……………………………………….………………….………………….…………….…………............…………….…………
ADRES: ………………………………………………….………………….…………………………………………………………………………………………

BON

1 glas
wijn*

EMAILADRES: ……………………………………….………………….………………….………………….………………….………………….…………….
*Deze bon geeft recht op 1 glas witte wijn op de openingsavond van de oesterbeurs op vrijdag 23 oktober 2015 bij aankoop van een
heerlijke schotel vanaf € 12.

JEUGD
Speelpleinwerking zomer 2015

Infoavond speelterreinen

1 september: de rust keert terug op de terreinen van het sportpark. Alle
kindjes moeten terug naar school en de schoonmaak kan beginnen. Wat was
het weer een geslaagde zomervakantie! De animatoren hebben hun uiterste best gedaan om de kinderen een fantastische, uitdagende en boeiende
zomervakantie aan te bieden. Van de allerkleinsten tot de 12-jarigen; de
monitoren slaagden er keer op keer in om een glimlach op hun gezicht te
toveren.
Ook in de kleine vakanties staan ze opnieuw
klaar om de kindjes op te
vangen!
jeugddienst
Nieuwpoort
jeugd@nieuwpoort.be
T058 23 91 26

Op dinsdag 6 oktober 2015 nodigt de burgemeester u en uw kinderen graag uit voor een informatieve babbel over de speelterreinen in Nieuwpoort
om 17.30 u. in de raadzaal van het stadhuis.
Waar zijn er speelterreintjes te kort? Welke
speeltoestellen vinden uw kinderen leuk? Welk
speelpleintje vinden ze leuk, maar kan nog verbeterd worden? Dit zijn enkele vragen waarop wij
graag een antwoord krijgen. Elk kind heeft namelijk recht op ontspanning en vrije tijd en daarom
vinden we het als Stad erg belangrijk om ervoor
te zorgen dat de kinderen leuke speelterreinen
hebben waar ze zich volledig kunnen ontplooien.
Met de informatie die we van u krijgen, kunnen
we aan de slag en de speelterreinen opfrissen of
vernieuwen.

VRIJE TIJD
Swap zomer 2015
Tijdens de zomervakantie organiseerde de jeugddienst dagelijks activiteiten voor kinderen
en jongeren van 9 tot en met 12 jaar met de werking Swap (XL). Waterskiën, pretparkbezoeken, desserten maken, initiatie golf, tweedaagse in de Vlaamse Ardennen, karikaturen
tekenen en tal van andere activiteiten stonden op het programma. De volgende activiteiten
staan geprogrammeerd in de kerstvakantie; eind november worden deze bekendgemaakt.
jeugddienst Nieuwpoort - jeugd@nieuwpoort.be - T058 23 91 26

Halloween 31 oktober 2015
Op zaterdag 31 oktober 2015 dwalen er opnieuw enge figuren door de straten van Nieuwpoort. Vanaf 18 u. kan je je inschrijven in zaal Iseland (bovenzaal vismijn) voor een nieuwe editie van de griezelige halloweentocht! De
laatste groep vertrekt om 20.15 u. De tocht eindigt in de brandweerkazerne.
Deelnameprijs: € 2.
jeugddienst Nieuwpoort - jeugd@nieuwpoort.be - T058 23 91 26

KUBB- toernooi
Op zaterdag 12 september 2015 organiseert de
jeugddienst in samenwerking met de jeugdraad
een KUBB-toernooi in het sportpark. Je schrijft je
in met een team van min. 4 en max. 6 personen
(€ 10/ team, te betalen bij inschrijving).
We starten om 13 u. met een korte initiatie zodat
het reglement voor iedereen duidelijk is. Het einde
wordt voorzien rond 18 u. na de uitreiking van de
wisselbeker! De jeugdverenigingen zorgen voor
een hapje en een drankje.
Inschrijven vóór 9 september 2015: jeugddienst,
Dudenhofenlaan 2B, 8620 Nieuwpoort
jeugd@nieuwpoort.be - T 058 23 91 26.

Naschoolse kinderopvang

VARIA
Deelname Tandem West
aan Special Olympics
Van 13 tot 16 mei gingen de nationale Special Olympics 2015, Olympische spelen voor personen met een mentale beperking, door in Brussel.

Vanaf september wordt er opnieuw naschoolse
kinderopvang ingericht in het jeugdcentrum.
De kinderen worden door de schoolbussen afgezet
en u haalt ze ten laatste om 18 u. op.
Uren van de opvang:
Maandag, dinsdag en donderdag: 16 u. tot 18 u.
Woensdag: 11.30 u. tot 18 u.
Vrijdag: 15 u. tot 18 u.
De kostprijs bedraagt € 0,50 per begonnen half
uur. Er kunnen beurtenkaarten van € 20 aangekocht worden in de jeugddienst. De jeugdvoordeelpas is geldig bij de aankoop van de beurtenkaarten.
en inschrijven: jeugddienst,
Dudenhofenlaan 2B, 8620 Nieuwpoort
T 058 23 91 26 - jeugd@nieuwpoort.be.

De zwemploeg
van Tandem
West behaalde
met Bram
Boncquet 2 x goud en 1 x brons en met Jeroen Borra 1 x goud, 1 x zilver
en 1 x een vierde plaats. Meike Morisse en Khaila Vanhaelewyn keerden
huiswaarts terug met 1 x zilver en 2 x brons. Nieuwpoortenaar Mike
Bosman behaalde goud, zilver en brons en Klaas Vermeulen sluit het
rijtje af met 2 gouden en 1 zilveren medaille.
Het was een geslaagde deelname voor de coaches en de atleten van
Tandem West.

VRIJE TIJD
SPORT EN RECREATIE
In Flanders Fields marathon

Zondag 13 september 2015
Startsein om 10 u. op het Kaaiplein. Een vlakke marathon over geasfalteerde wegen doorheen de beschermde IJzervallei van de Westhoek. Langs het parcours zijn er tal van verwijzingen naar de Eerste
Wereldoorlog. Na 42 km 195 bereiken de lopers de markt van Ieper.
André Migneau – T 051 50 31 29 - www.marathons.be.
Organisatie: vzw ‘In Flanders Fields-marathon’ i.s.m. MACW
Nieuwpoort en het stadsbestuur Nieuwpoort.

18de halve marathon van Nieuwpoort
Zondag 13 september 2015
Start en aankomst op het Kaaiplein.

• Programma:
10.10 u.: Jeugdloop 1 km – geboortejaar 2002-2003
10.20 u.: Jeugdloop 1 km – geboortejaar 2004 – 2005
10.30 u.: Jeugdloop 1 km – geboortejaar 2006 – 2007 – 2008
10.45 u.: Halve Marathon 21 km 100 + Jogging 7 km

• Prijzenpot van € 1.500 aan geldprijzen en meer dan
€ 5.000 aan naturaprijzen bestaande uit trofeeën,
naturapakketten, tombolaprijzen, reuze verrassingspakketten en bijkomende super-tombolaprijzen.
• Deelnameprijs:
7 km: € 5 voor niet-aangeslotenen
Halve marathon: € 9 voor niet-aangeslotenen
Extra kortingen voor de leden van de Vlaamse
Atletiekliga en bij voorinschrijving.
• Inschrijvingen: telkens in de voormiddag tussen 8 u. en
12 u. bij de sportdienst – T 058 23 75 40 – sport@nieuwpoort.be. De inschrijvingen worden de dag zelf telkens een
half uur voor de aanvang van de loopwedstrijd afgesloten.
Bericht aan de inwoners: hou rekening met eventuele verkeershinder van korte duur en probeer het parcours zoveel
mogelijk te vermijden met gemotoriseerd vervoer.
Organisatie: Marathon Atletiek Club Westhoek afdeling
Nieuwpoort en de sportdienst van Nieuwpoort.

Afzonderlijk podium voor jongens en meisjes.
De wedstrijden worden wel samen gelopen.
De halve marathon omvat 3 omlopen van telkens
7 km in een verfrissende omgeving.

TE KOOP Sportpas
‘Voor elk wat wils…’
Vanaf 21 september a.s. brengen de sportdienst en het stedelijk zwembad opnieuw
een gezamenlijk aanbod van verscheidene
sporten op verschillende tijdstippen.
De sportkaarten zijn te koop bij de sportdienst,
het stedelijk zwembad en de dienst toerisme in
Nieuwpoort-Bad tijdens de openingsuren.
Kostprijs: € 25 voor 20 sportbeurten
(verzekering inbegrepen).
De sportlessen gaan wekelijks door behalve
tijdens de schoolvakanties en op feestdagen.
Bij aanvang van de sportles stempelt de lesgever de sportkaart af.
Dit kan ook aan de kassa van het zwembad bij
activiteiten die doorgaan in het zwembad. Met
eenzelfde kaart kun je verschillende sportlessen volgen. Er kan ook voor 1 sportbeurt
(€ 1,75) betaald worden en dit alleen aan de
kassa van het zwembad.
Bij sportactiviteiten die in het zwembad zelf
doorgaan, dien je nog afzonderlijk je inkom te
betalen aan de kassa.

Sportaanbod
Maandag
• Seniorengym vanaf 55 jaar:
14 u. tot 15 u. in Centrum Ysara
• Kleuterturnen 1ste kleuter: 16.45 u. tot
17.30 u. - stedelijke sportzaal
• Kleuterturnen 2de en 3de kleuter:
17.30 u. tot 18.15 u.- stedelijke sportzaal
• Aquafitness op 21 en 28 september en
5 oktober telkens van 19 u. tot 19.45 u.
• Aquajogging op 12, 19 en 26 oktober
telkens van 19 u. tot 19.45 u.

• Omnisport voor 1ste t.e.m. 3de
leerjaar: 13 u. tot 15 u.
in de stedelijke sportzaal
• Omnisport voor 4de t.e.m. 6de
leerjaar: 15 u. tot 17 u.
in de stedelijke sportzaal
• Sport voor 12-plussers: 17 u. tot 18 u.
in de stedelijke sportzaal

Donderdag
• Multi-sportnamiddag voor alle
leeftijden: 14 u. tot 16 u.
Dinsdag
in de stedelijke sportzaal
• Seniorengym vanaf 55 jaar: 14 u. tot 15 u • Stijlverbetering crawl
in de stedelijke sportzaal
(1 sessie bestaande uit 8 lessen:
• Omnisport tot 55 jaar: 15 u. tot 16 u.
from start to finish) 		
in de stedelijke sportzaal
voor volwassenen en senioren
• Sport je fit: 19 u. tot 20 u.
van 8 oktober t.e.m. 3 december
in de stedelijke sportzaal
2015 telkens van 19 u. tot 20 u.
Voorwaarde: vlot 50m crawl
Woensdag
kunnen zwemmen.
• Aquagym voor senioren van 23 septemIn het voorjaar 2016 volgt ee
ber t.e.m. 9 december 2015 telkens
sessie rugcrawl.
van 9.30 u. tot 10.20 u.
• Leren zwemmen voor volwassenen en
senioren van 10.30 u. tot 11.15 u.
(voorwaarde: niet of max. 10m
kunnen zwemmen)

VRIJE TIJD
WEEK VAN DE SPORTCLUB
12 – 20 september 2015
Tijdens deze dynamische sportweek
zetten honderden Vlaamse sportclubs
en sportdiensten hun werking en hun
activiteiten extra in de kijker.
Wij willen hiermee het aanbod en de
werking van de sportclub in de kijker
plaatsen. Wij blijven er immers van
overtuigd dat de sportclub de plaats bij
uitstek is waar levenslang kan gesport
worden onder kwalitatieve sporttechnische begeleiding.
De sportdienst van Nieuwpoort neemt
de organisatie en de coördinatie van
deze actie op zich in samenwerking met
enkele Nieuwpoortse sportclubs.
Via de scholen zullen de directies en de
leerlingen aangemoedigd worden om
eens een kijkje te gaan nemen bij de
deelnemende clubs tijdens de Week van
de Sportclub.
Deelnemende sportclubs
en hun initiatiemomenten:
BOOGSCHIETEN
• Wie? Iedereen vanaf 10 jaar
• Waar? Blosoterrein Witte Brug,
Brugsesteenweg 9, 8620 Nieuwpoort
• Club? KHG Sint-Sebastiaan
• Wanneer? 16/09 van 19 u. – 21 u.
en 20/09 van 10 u. – 12 u.
TAFELTENNIS
• Wie? 8 t/m 12 jaar
• Waar? Stedelijke sportzaal,
Leopold II-park
• Club? Tafeltennisclub Nieuwpoort
• Wanneer? 16/09 van 18.30 u. -19.30 u.
ZWEMMEN
• Wie? Vanaf 5 t.e.m. 16 jaar
• Waar? Stedelijk zwembad,
Leopold IIpark

Club? Vrije Zwemmers Nieuwpoort
• Wanneer? 15/09 van 17.30 u. – 19.30 u.
TAI CHI
• Wie? Alle leeftijden
• Waar? Leopold II-park (op het gras
voor het zwembad)
• Club? Tai Chi-school ‘De Zachte Kracht’
afdeling Nieuwpoort
• Wanneer? 13/09 van 10.30 u. – 11.30 u.
PETANQUE
• Wie? Vanaf 12 jaar
• Waar? Petanqueterreinen,
Dudenhofenlaan 2A, Nieuwpoort
• Club? Nieuwpoortse Petanqueclub
• Wanneer? 16/09 vanaf 13.30 u., 18/09
vanaf 13.30 u. en 19/09 vanaf 13.30 u.
WATERPOLO
• Waar? Stedelijk zwembad,
Leopold II-park
• Club? Waterpoloclub Nieuwpoort
• Wie en wanneer? Vanaf 8 jaar op 12/09
van 12 u. – 13.30 u. en op 19/09 van 12 u. –
13.30 u., vanaf 12 jaar op 15/09
van 20 u. – 21.30 u.
Opmerking: min. 50m kunnen zwemmen!
TAE KWON DO
• Wie? Iedereen vanaf 6 jaar
• Waar? Stedelijke sportzaal,
Leopold II-park
• Club? Tae Kwon Do Club Nieuwpoort
• Wanneer? 14/09 van 19 u. – 20.30 u.
en 18/09 van 18.30 u. – 20 u.
MUAY THAI EN MIXED MARTIAL ARTS
• Wie? Alle leeftijden
• Waar? Stedelijke sportzaal,
Leopold II-park
• Club? Westcoast MMA

• Wanneer? 12/09 van 16.30 u. – 18 u.,
13/09 van 10 u. – 11.30 u., 15/09 van 20 u.
– 22 u., 18/09 van 20 u. – 22 u., 19/09 van
16.30 u. – 18 u., 20/09 van 10 u. – 11.30 u.
VOETBAL
• Wie? 5 t.e.m. 17 jaar
• Waar? Terrein KSVN,
Dudenhofenlaan 2D, Nieuwpoort
• Club? KSVN
• Wanneer?
- U5 op 18/09 van 17.30 u. – 18.30 u.
- U6 A/B op 16/09 van 16.30 u. – 17.30 u.
- U7 A/B/C op 14/09 en 16/09 van 17 u.
		 18 u.
- U8 A/B op 16/09 van 17.30 u. – 18.45 u.
		 en op 18/09 van 18 u. – 19.15 u.
- U9 A/B op 15/09 en 17/09 van 18 u. –
		 19.15 u.
- U10 op 14/09 van 17.30 u. – 18.45 u.
		 en 16/09 van 19 u. – 20.15 u.
- U11 A op 16/09 van 17.30 u. – 18.45 u.
		 en op 18/09 van 18 u. – 19 u.
- U11 B op 14/09 van 17.15 u. – 18.30 u.
		 en op 16/09 van 15.45 u. – 17 u.
- U12 op 14/09 en 16/09 van 19 u. – 20.15 u.
- U13 op 15/09 en 17/09 van 18 u. – 19.15 u.
- U15 op 14/09 van 19 u. – 20.30 u.
		 en op 16/09 van 13.45 u. – 15.15 u.
- U17 op 14/09 en 16/09 van 19 u.
		 20.15 u.
TENNIS
• Wie? Iedereen vanaf 4 jaar
• Waar? Astridpark Nieuwpoort
• Club? KTC Issera
• Wanneer? 12/09 van 10 u. – 12 u.
ATLETIEK
• Waar? Atletiekpiste,
Dudenhofenlaan 2B, Nieuwpoort
• Club? MACW Nieuwpoort
• Wie en Wanneer? Van 6 t.e.m. 11 jaar op
16/09 van 17.45 u. – 18.45 u., vanaf 12
jaar op 16/09 van 19 u. – 20.15 u. en
vanaf 12 jaar op 18/09 van 19 u. – 20.15 u.

Veldloop voor lagere scholen
Donderdag 24 september 2015
Loopwedstrijd voor de leerlingen van het 1ste t.e.m. het 6de leerjaar van de Nieuwpoortse scholen. De 19de editie start om 14 u. op het sportpark.
De leerlingen lopen per leeftijd en per geslacht. De afstand voor het 1ste en 2de leerjaar
is 400 m en voor het 3de t.e.m. het 6de leerjaar 800 m.
De leerlingen krijgen ook dit jaar naast medailles terug brevetten, waardebonnen,
stickers, aandenkens en drankjes uitgedeeld. De ouders en familie zijn welkom op de
sportpark vanaf 14 u.

VRIJE TIJD
Kleuterboemeldagen

Start to run

De sportdienst organiseert voor de
6de keer een kleutersportdag voor de
kleuters van de Nieuwpoortse scholen. De kleuters leren grote en kleine
motorische vaardigheden aan en dit
aan de hand van enkele uitgewerkte
bewegingslandschappen in de sportzaal en in het zwembad.
- Dinsdag 20 oktober 2015: Vrije Basisschool ‘Stella Maris’
- Donderdag 22 oktober 2015: Gemeentelijke basisschool ‘De Pagaaier’ en
basisschool ‘De Vierboete’.

Tai Chi in het park
Meer en 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. Kom naar de gratis kennismakingssessie in het Leopold II-park op
zondag 13 september om 10.30 u. voor een uurtje Tai Chi.
Wie al doende even wil stappen op dit fascinerende pad van relaxatie en
concentratie, evenwicht, lichaamsverbondenheid, innerlijke stilte en energetische kracht heeft alleszins niet veel nodig: losse sportieve kleren, licht
schoeisel en … zijn of haar ongedwongen zelf. Het rustgevende decor van
een ruisend park krijg je er op de twee zondagen gratis bij.
en organisatie: Tai Chi-school ‘De Zachte Kracht’ afdeling Nieuwpoort –
M 0475 23 97 48 – www.taichi.be.

Delhaize loopcriterium van de Kust
Op maandag 13 juli ll. vond het zomers ‘Delhaize loopcriterium van de Kust’
plaats. De wedstrijdlopers legden een afstand van 10 km af en de recreatieve
lopers hadden 5 km voor de boeg. Er waren mooie prijzen voor de top 3 voorzien.
Dames 10 km
1. Lies Derudder uit Wevelgem
2. Kristien Mox uit Anderlecht
3. Paola Van Gilts uit Goes
Heren 10 km
1. Davy Stieperaere uit Wevelgem
2. Didier Verstraete uit Langemark
3. Tim Stockmans uit Middelkerke

Dames 5 km
1. Frauke Timmerman uit Waregem
2. Kim Devogel uit Kortrijk
3. Marthe Trien
Heren 10 km
1. Stijn Vermeersch uit Denderleeuw
2. Frederik Ameloot uit Veldegem
3. Sander Verstraete uit Langemark

Jogcursus voor beginners.
• Aanvang: maandag 14 september 2015
• Duur: 10 weken 3 x een half uurtje per week
op maandag, woensdag en vrijdag telkens
om 19 u.
• Plaats: Atletiekpiste van het sportpark
‘De Lenspolder’, Dudenhofenlaan
• Kostprijs: € 30 (incl. verzekering,
begeleiding voor de ganse duur van de
cursus)
• De eerste les start om 18.30 u.
• Inschrijvingen: Robrecht Beyens
M 0468 25 80 89 of sportdienst – T 058 23 75 40.

Herfstsportkampen 2015
Sportreis rond de wereld
• Wie? 1ste, 2de en 3de leerjaar
• Waar? Sportzaal / stedelijk zwembad
• Wanneer? 2 – 6 november 2015
van 8.30 u. – 11.30 u. (halve dagen!)
• Deelnameprijs: € 30 voor Nieuwpoortenaar
en € 35 voor niet-Nieuwpoortenaar
Sportreis rond de wereld
• Wie? 4de, 5de en 6de leerjaar
• Waar? Sportzaal / stedelijk zwembad
• Wanneer? 2 – 6 november 2015
van 13.30 u. – 16.30 u. (halve dagen!)
• Deelnameprijs: € 30 voor Nieuwpoortenaar
en € 35 voor niet-Nieuwpoortenaar
Er staan ook activiteiten in het zwembad op het
programma. Breng je zwemgerief mee!
De verzekering is begrepen in de prijs.
De sportkampen worden gegeven door
gediplomeerde lesgevers. Mogelijkheid om
aansluitend naar de speelpleinwerking te
gaan – T 058 23 75 40.

VRIJE TIJD
ZWEMBAD
Openingsuren
Onderstaande openingsuren gelden vanaf dinsdag
1 september 2015:
Voormiddag		 Namiddag
Maandag
9 – 12 u.		 14 – 20 u.
Dinsdag
9 – 12 u.		 Gesloten
Woensdag
7 – 12 u.		 13.30 – 20 u.
Donderdag
Doorlopend: 9 – 20 u.
Vrijdag
9 – 12 u.		 14 – 21 u.
Zaterdag
9 – 12 u.		 13.30 – 18 u.
Zondag
9 – 13 u.		 Gesloten

CURSUS
Hoger Redder en omscholingsmodule ‘Redder aan Zee’
naar ‘Hoger Redder’

TE KOOP:
sportpas ‘Voor elk wat wils…’
In september gaat het sportpassenseizoen terug van start.
Meer informatie hierover en een overzicht van het sportaanbod
vind je onder de rubriek ‘sport en recreatie’ in deze editie van
‘Nieuwpoort, uw Stad’.

Halloween
Kom griezelzwemmen in het stedelijk zwembad op zaterdag 31
oktober a.s. Vanaf oktober zijn flyers beschikbaar aan de kassa
van het zwembad en zal er meer info op www.nieuwpoort.be
online staan.

Het stedelijk zwembad zoekt ‘Hoger Redders’
voor de vakanties, feestdagen en weekends
om de drukte op te vangen.
Cursus ‘Hoger Redder’
De cursus Hoger Redder start op zaterdag 19 september 2015 en loopt tot en met 9 januari 2016. De lessen
gaan telkens door op zaterdag van 8 u. tot 13 u.
Toelatingsvoorwaarden:
1. Min. 17 jaar zijn of worden in 2015
2. Het ‘voorbereidend reddersbrevet’ bezitten
of behalen
Kostprijs cursus: € 230 incl. cursustekst bestaande
uit 5 gebundelde moduleboekjes
en inschrijvingen: www.bloso.be.

Omscholing ‘Redder aan Zee’ tot ‘Hoger Redder’
Of ben jij al Redder aan Zee en wens je om te scholen
tot Hoger Redder?
Deze overgangsmodule gaat door in Oostende en start
op zaterdag 10 oktober 2015. De uiterste inschrijfdatum
is 15 oktober 2015.
Kostprijs cursus: € 115. Er kunnen max. 24 redders
deelnemen.
en inschrijvingen: www.vts.be.

Aquacycling
Er is goed nieuws voor de liefhebbers van aquacycling! Na de
herfstvakantie starten de nieuwe reeksen. Binnenkort meer info
aan de kassa van het stedelijk zwembad en op www.nieuwpoort.be.

GEMEENTERAAD

GEMEENTERAAD

Flitsen uit de gemeenteraad
dd. 25 juni 2015
Herinrichting Prins Mauritspark fase 1
De raad keurde het ontwerpdossier ‘Herinrichting Prins Mauritspark’ goed. Geraamde kosten: € 360.000 incl. BTW. Het dossier
wordt ingediend bij Impulsfonds voor het bekomen van een
subsidie. De opdracht wordt gegund bij open aanbesteding.
Heraanleggen wandelpaden Elf Juliwijk, Haringhoek, Pemenhoek
De raad keurde het ontwerpdossier ‘Heraanleggen wandelpaden
Elf Juliwijk, Haringhoek, Pemenhoek’ goed. Geraamde kosten:
€ 450.000 incl. BTW. De opdracht wordt gegund bij open aanbesteding.
Wieden en opschik Leopold II-park 2015-2016-2017
De raad keurde het ontwerpdossier ‘Wieden en opschik Leopold
II-park 2015-2016-2017’ goed. Geraamde kosten: € 25.000 incl.
BTW per jaar. De opdracht wordt gegund bij open aanbesteding.
Maaien Leopold II-park 2015-2016-2017
De raad keurde het ontwerpdossier ‘Maaien Leopold II-park
2015-2016-2017’ goed. Geraamde kosten: € 8.000 incl. BTW
per jaar. De opdracht wordt gegund bij open aanbesteding.

Aankoop van een elektrische straatafvalzuiger en filterreiniger voor de cel netheid en groenonderhoud
De raad keurde het voorstel goed om een bijkomende elektrische straatafvalzuiger aan te kopen. Momenteel worden in
Nieuwpoort-Bad reeds 2 en in Nieuwpoort-Stad 1 dergelijk
toestel ingezet voor het proper houden van straten en pleinen.
Er wordt ook een nieuwe filterreiniger aangekocht om de stoffilters van de afvalzuigers efficiënt te reinigen.
Geraamde kosten: € 21.500 incl. BTW. De opdracht wordt
gegund bij onderhandelingsprocedure.
N355 Diksmuide – Nieuwpoort – studie aanleg fietspaden
De raad keurde in zitting dd. 23 oktober 2014 de samenwerkingsovereenkomst goed tussen het Vlaams Gewest, de stad
Diksmuide en de stad Nieuwpoort voor de studie inzake de
aanleg van fietspaden langs de N355 Diksmuidseweg. De raad
keurde het voorgelegde bestek ‘aanstelling van een studiebureau inzake fietspad N355 Diksmuide – Nieuwpoort’ goed.
Het bestek werd opgemaakt door de technische dienst van de
stad Diksmuide. Geraamde kosten: € 82.350 incl. BTW
waarvan € 35.010 incl. BTW ten laste van de stad Nieuwpoort
en € 47.340 incl. BTW ten laste van de stad Diksmuide.
De opdracht wordt gegund bij open offerteaanvraag.

9, 16, 23 & 30 SEPTEMBER 2015

KUSTSCHLAGERFESTIVAL

Tal van artiesten op woensdagnamiddag!

VRIJ 18 SEPTEMBER 2015

DE ROMEO’S IN ‘T THEATER
Exclusieve voorstelling!

7 OKTOBER 2015

MENTTV VLAAMSE TOP 10
Met meer dan 30 topartiesten!

VRIJ 23 OKT 2015

JACQUES
VERMEIRE
Veel Vijven en Zessen
VRIJ 1 APRIL 2016 // 20u30

25%

korting voor inwoners
van Nieuwpoort

Ten voordele van

ARNO

European Peace Collectif

TICKETS
& INFO

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!

IN BEELD
Vijftigste huwelijksverjaardag
François Philippe en Nicole Mees stapten op
30 juni 1965 in Sint-Joost-ten Node in het
huwelijksbootje. 25 jaar geleden beslisten ze
om van Nieuwpoort hun definitieve verblijfplaats
te maken. François was zijn hele leven lang
boekhouder terwijl Nicole als chef heel wat tijd
in de keuken doorbracht.

Vijftig jaar gehuwd
Gilbert Aesaert en Arlette De Greef
gaven elkaar op 10 juli 1965 het
jawoord. Gilbert werkte 38 jaar als
kraanmachinist bij de firma Braet
terwijl Arlette 38 jaar als hulpkokkin in de RMS aan de slag bleef. De
liefde van de man gaat door de maag,
een levenswijsheid die Arlette met
haar kookkunsten dagelijks ter harte
neemt. Dit tot groot plezier van haar
“Handige Harry” Gilbert, die reeds
meer dan 40 jaar met een boot op zee
vertoeft. De jubilarissen hebben een
hechte band met hun twee kinderen
en hun vijf kleinkinderen.

Gouden huwelijksjubileum
Willy Theunynck en Christiane Vanwelsenaers zwoeren elkaar eeuwige trouw op 26
juni 1965. Willy studeerde af als metaalbewerker en was zijn ganse beroepsleven
actief bij de firma Brusselle. Willy, een
toegewijde duivenkweker en Christiane, een
begenadigd breister, kregen twee dochters
en hebben intussen één kleinzoon mogen
verwelkomen.

IN BEELD
Zon, Zee, Zorgeloos –
opening nieuwe unit
Op vrijdag 3 juli ll. werd het nieuw
sanitair blok voor mensen met een
beperking officieel ingehuldigd. Daarmee bouwt de stad Nieuwpoort verder
aan haar gehandicaptenbeleid. “Het
stadsbestuur is dan ook vastberaden
om samen met onze verschillende
partners blijvend te investeren om van
Nieuwpoort een prachtige en toegankelijke familiebadplaats te maken”,
besluit burgemeester Crabbe.

Boek ‘Heksen en hun buren’
Het boek ‘Heksen en hun buren’ van de hand
van Jos Monballyu, professor strafrechtgeschiedenis aan de KUL, werd begin juli voorgesteld in
het Bommenvrij. In het boek omschrijft Monballyu het verschrikkelijke proces van beschuldiging tot verbranding op de brandstapel. Het
boek werd geprezen voor het akelig realistisch
beeld dat word geschetst van de volledige ‘procedureslag’ waarbij vrouwen en mannen –uiteraard onschuldig- tot de brandstapel werden
veroordeeld door de overheid.

Blonde Jeanne
Een trotse voorstelling van ons nieuw
streekbier ‘Blonde Jeanne’, de opvolger van
de ‘Roste Jeanne’. Het bier -dat volgens
onze toerismedirecteur en bierliefhebber
Eric Verdonck een intense, bittere maar
zachte smaak heeft- dient uitstekend
als aperitief en past bij zowel vlees- als
visgerechten en is verkrijgbaar bij de dienst
toerisme en in verschillende handelszaken.

IN BEELD
Beiaard
Op donderdag 11 juni ll. werd de Beiaardbrochure 2015 voorgesteld door
stadsbeiaardier Els Debevere en burgemeester Crabbe. Al tien jaar lang is Els
Debevere onze stadsbeiaardier en dat is uiteraard niet onopgemerkt voorbij
gegaan. In april 2015 nam Els Debevere de cd ‘Con Carillon Novus Portus’ op,
met de financiële steun van de stad Nieuwpoort en met sponsoring van ClockO-Matic en de Shoppinghandelaars Nieuwpoort-Stad. De cd kost € 15 en is
verkrijgbaar bij de dienst toerisme en bij de stadsbeiaardier zelf. De voorbije
maanden nodigde de stadsbeiaardier heel wat vrouwelijke beiaardiers uit die
iedere woensdag een concert rond een bepaald thema gaven.

Expo ‘Les demoiselles de Nieuport’
In het bezoekerscentrum Westfront Nieuwpoort werd op 16 juni ll. de expo ‘Les demoiselles de Nieuport-Lady Dorothie Feilding en
haar Fusiliers Marins’ geopend. Eén van de aanwezigen was Charles Moore, kleinzoon van Dorothie Feilding. Tijdens de opening
werd het boek ‘Les demoiselles de Nieuport – De Britse en de Bretoenen 1914 – 1917’ voorgesteld. Auteur Patrick Vanleene belicht
in dit werk de inzet en moed van deze dappere Britse ambulancière die honderden soldatenlevens redde van het front rond Nieuwpoort. De rol van de Fusiliers Marins, Bretoense marinesoldaten, die hier aan het front streden komt eveneens uitvoerig aan bod.
De expositie loopt tot 19 juni 2016 en is dagelijks, behalve op maandag, te bezoeken.

KSVN-reserven B kampioen
De reservenploeg B van voetbalclub KSV-Nieuwpoort behaalde voor de derde keer in vier jaar tijd de kampioenstitel! Deze puike
prestatie was meteen de aanleiding voor een feestelijke ontvangst op het stadhuis. De kampioenploeg onder leiding van trainer Johan Depuydt won 24 van de 26 gespeelde wedstrijden. Topschutter was Joeri Debruyne die 46 van de 117 behaalde doelpunten voor
zijn rekening nam.

IN BEELD
Vistraject, duurzaamheidstraject voor de Belgische visserijsector
In de vismijn werd op 23 juni ll. een nieuw
maatschappelijk convenant voor de zeevisserij
ondertekend. Het convenant, Visserij Verduurzaamt, werd ondertekend door Vlaams minister
Joke Schauvliege, het Instituut voor Landbouwen Visserijonderzoek, Natuurpunt, de Rederscentrale en het Provinciebestuur. De zeven
krachtlijnen van het convenant staan vermeld
in het rapport Vistraject en vormen de basis van
een duurzame visserij. De visserijsector kan
voor de realisatie ervan rekenen op Europese
subsidies en 20 miljoen Vlaamse overheidssteun.

Bezoek Durbuy
Nieuwpoort is al jaren verbroederd met Durbuy.
Regelmatig trekken inwoners uit Nieuwpoort
naar daar. Onlangs was het de beurt aan enkele
mensen van Durbuy om onze stad te bezoeken.
Ze werden enthousiast verwelkomd door het
stadsbestuur en hun Nieuwpoortse vrienden.
Tijdens hun verblijf brachten ze een bezoek aan
het Bommenvrij waar het project CWXRM loopt.

Bezoek minister Jambon
Minister Jan Jambon bracht op donderdag 13 augustus 2015 een discreet werkbezoek aan de politiezone Westkust. Hij werd in de
“Cockpit” van het gemeentehuis Koksijde ontvangen voor een heuse presentatie over de inspanningen voor een veilige samenleving
in de zone Westkust. Kers op de taart van de presentatie was de daling van de criminaliteit in een periode van 14 jaar met maar liefst
39 %. In de namiddag volgde een bezoek aan een gemengde Franco-Belge actie. Een geslaagde dag! Daarnaast beloofde minister
Jambon aan burgemeester Crabbe dat er voldoende financiële middelen zullen vrijgemaakt worden om de camera’s in de Nieuwpoortse jachthaven terug operationeel te maken en deze van de laatste nieuwe update te voorzien.

in Nieuwpoort
Woensdag 2 september 2015
Beiaardconcert
Met als thema ‘Muziek doorheen de tijd’ door
stadsbeiaardier Els Debevere. Aanvang om 20 u.
op het Marktplein. Info: www.nieuwpoortbeiaard.
wix.com.
Vrijdag 4 september 2015
Beiaardbezoek
Geleid bezoek aan de beiaardtoren om 10
u. 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 5 september 2015
Nieuwpoort Verenigt
Vanaf 14 u. stellen verschillende verenigingen
hun werking voor aan de hand van sportieve,
creatieve, muzikale en interessante infostands,
activiteiten en demonstraties. Deze gezellige
beurs is de gelegenheid bij uitstek om (nieuwe)
inwoners van Nieuwpoort kennis te laten maken
met het rijke lokale verenigingsleven. Locatie:
Zaal Iseland, stedelijke vismijn. Info en organisatie: dienst cultuur – T 058 79 50 00 – cultuur@
nieuwpoort.be – www.nieuwpoort.be.
Dansende fonteinen
Een spektakel van licht, water en muziek. De
muzieksoort voor het waterballet varieert van
filmmuziek tot klassieke muziek, maar ook
Rock en Pop komen aan bod. Elke voorstelling
duurt ongeveer een half uur. De eigen technische diensten van de stad zorgen ervoor dat de
73 fonteinen en de muziek perfect harmoniëren.
De toegang is uiteraard gratis. Start om 22 u.
Zondag 6 september 2015
Bijeenkomst Koninklijke Postzegelclub Westhoek
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.
Seastar Captainscruise
Voor echte Bourgondiërs: een boottocht richting
Diksmuide met een uitgebreid diner. Inschepen
om 11 u. Kostprijs: € 55 p.p. Vooraf reserveren
is verplicht: T 058 23 24 25. Organisatie: Reder
Seastart – www.seastar.be.
Woensdag 9 september 2015
Beiaardconcert
Met als thema ‘Film- en musicalmuziek’ door
stadsbeiaardier Els Debevere. Aanvang om 20 u.
op het Marktplein. Info: www.nieuwpoortbeiaard.
wix.com.
Vrijdag 11 september 2015
Beiaardbezoek
Geleid bezoek aan de beiaardtoren om 10
u. 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.
Yevgueni – Van Hierboven
Yevgueni is er de groep niet naar om zich boven
alles en iedereen verheven te zien. Zo moet u
“Van Hierboven” dus ook niet lezen. Maar laat
een sabbat van bijna 2 jaar nu net het perspectief
hebben geboden om de zaken wat meer van op
een afstand te bekijken. Figuurlijk, zeker, maar
ook letterlijk. Vanop een duin in Zuid-Afrika bijvoorbeeld, waar Klaas de tekst schreef voor de
titelsong “Van Hierboven”: van hierboven is het
simpel, van hierboven alles klaar, de zee verrolt
gewoon haar rimpels, wij zijn hier en zij zijn daar.
Aanvang om 20 u. in Centrum Ysara, Dienstweg
Havengeul 14. Tickets: VVK € 14 & ADD € 16,50.
Korting: € 2 voor -26 & 60+. Voordeelpas voor
de Nieuwpoortse jeugd: 50% korting. Info en
organisatie: dienst cultuur – www.cultuurnieuwpoort.be.
Zaterdag 12 september 2015
Varen in Vlaamse Velden
Boottocht heen en terug van Nieuwpoort naar
Veurne. Met bezoek aan ‘Vrij Vaderland, leven
achter het front’ en aan het bezoekerscentrum ‘Westfront Nieuwpoort’. De terugvaart is
in het gezelschap van Karel Cogge of Hendrik
Geeraert. Kostprijs: € 36,50 incl. broodjeslunch.
Inschrijvingen en info: Rederij Seastar – www.
seastar.be.
KUBB-toernooi
Meer info op p. 16
Dansende fonteinen
Een spektakel van licht, water en muziek. De
muzieksoort voor het waterballet varieert van
filmmuziek tot klassieke muziek, maar ook
Rock en Pop komen aan bod. Elke voorstelling
duurt ongeveer een half uur. De eigen technische diensten van de stad zorgen ervoor dat de
73 fonteinen en de muziek perfect harmoniëren.
De toegang is uiteraard gratis. Start om 22 u.
Zondag 13 september 2015
Varen achter het front
Boottocht Nieuwpoort-Veurne en terug. Bezoek
aan de tentoonstelling ‘Vrije Vaderland’ met
lunch in Veurne. Terugvaart in gezelschap van
Hendrik Geeraert. Optioneel: begeleide rondleiding aan het sluizencomplex. Kostprijs: € 44 p.p.
Info: Rederij Seastar, www.seastar.be.
Varen voor het goede doel
Beleef een onvergetelijke dag op zee of op de
IJzer en steun ook nog eens 2 lokale goede doelen: ‘De Sleutel’ en ‘Sail4Children’. Organisatie:
Fifty One Club Nieuwpoort en VVW Nieuwpoort.
Kostprijs: € 30 per volwassene of € 15 per
kind van 7 – 14 jaar. Inclusief zeiltocht op zee
of boottocht naar Diksmuide met lunchpakket en receptie. Info: VVW Nieuwpoort, Watersportlaan 11 – www.varenvoorhetgoededoel.be.
In Flanders Fields marathon Zie p. 17
Halve marathon van Nieuwpoort Zie p. 17
Zaterdag 19 en zondag 20 september 2015
Belle Epoque Weekend Zie p. 14

Zondag 20 september 2015
Seastar Captainscruise
Voor echte Bourgondiërs: een boottocht richting
Diksmuide met een uitgebreid diner. Inschepen
om 11 u. Kostprijs: € 55 p.p. Vooraf reserveren
is verplicht: T 058 23 24 25. Organisatie: Reder
Seastart – www.seastar.be.
Maandag 21 september 2015
Charelke Dop – naar Ernest Claes
Een episode uit het leven van Charelke Dop. Een
excentrieke weduwnaar tijdens de éérste wereldoorlog (14-18). Een humoristisch maar ook een
bizar verhaal waarin op ironische wijze de spot
gedreven wordt met ‘vaderlandsliefde, trouw en
de macht van het geld! Locatie: ’t Schorrehof,
Marktplein 16. Aanvang om 14 u. Kostprijs: € 5
p.p. of € 3 voor Okra-leden. Cultuurabonnement
is geldig. Inclusief taart en koffie of thee. Info en
organisatie: Okra Trefpunt 55+ Nieuwpoort – M
0479 43 19 86 – www.okra.be.
Donderdag 24 september 2015
Varen in Vlaamse Velden
Boottocht heen en terug van Nieuwpoort naar
Veurne. Met bezoek aan ‘Vrij Vaderland, leven
achter het front’ en aan het bezoekerscentrum ‘Westfront Nieuwpoort’. De terugvaart is
in het gezelschap van Karel Cogge of Hendrik
Geeraert. Kostprijs: € 36,50 incl. broodjeslunch.
Inschrijvingen en info: Rederij Seastar – www.
seastar.be.
Vrijdag 25 september 2015
Het Beste van de Schedelgeboorten
Wouter Van Lierde, Francis Wildemeersch, Danny Van Rietvelde, Anton Janssens. Tijdens hun
twintigjarig bestaan hebben De Schedelgeboorten heel wat watertjes doorzwommen. Stinkende slootjes en klaterende watervallen. Nu is de
tijd aangebroken om even op een luchtmatrasje
in zee te drijven. Of in de oceaan. In hun nieuwste show brengen ze een bloemlezing van hun
beste liedjes, de gekste acts en leukste babbels.
Aanvang om 20 u. in Centrum Ysara, Dienstweg
Havengeul 14. Tickets: VVK € 14 & ADD € 16,50.
Korting: € 2 voor -26 & 60+. Voordeelpas voor
de Nieuwpoortse jeugd: 50% korting. Info en
organisatie: dienst cultuur – www.cultuurnieuwpoort.be.
Zaterdag 26 september 2015
8ste nationale postzegel- en ruilbeurs
Beurs voor postzegels, postkaarten, briefkaarten, maximafilie, macrofilie, postwaardestukken, verzamelingen, telecards. Duozegel ‘My
Stamp’ beschikbaar. Standhouders betalen € 6
per tafel van 2m. Vooruitbetaling op IBAN BE17
3840 0148 7521 - BIC : BBRUBEBB. Locatie: Zaal
Iseland, stedelijke vismijn, Kaaiplein. Van 9 u. tot
17 u. Info en organisatie: PZC Westhoek – T 058
23 37 42 – em026@skynet.be.
Zondag 27 september 2015
Beer Star Cruise
Ontdek de wondere wereld van het bier tijdens een cruise doorheen het polderlandschap van de Westhoek. Programma: 10.45
u. inscheping in Nieuwpoort, 11 u. afvaart en
degustatie van 3 verschillende bieren, 12 u.
lunch aan boord, 13.30 u. ontdekking in Diksmuide, 15 u. afvaart naar Nieuwpoort, 16.30
u. aankomst in Nieuwpoort. Kostprijs: € 65
p.p. Info: Rederij Seastar, www.seastar.be.

in Nieuwpoort
Maandag 28 september 2015
Praatcafé ‘Sint-Michielskermis’
Opendeurnamiddag vanaf 14 u. voor iedereen
met fotoreportage van de voorbije activiteiten
van 2015. Met heerlijke pannenkoek en koffie
of thee voor € 3. Locatie: ’t Schorrehof, Marktplein 16. Info en organisatie: Okra Trefpunt 55+
Nieuwpoort, Norbert Couvreur – M 0479 43 19
86 – www.okra.be.
Zaterdag 3 oktober 2015
Tweedehandsbeurs voor kinderartikelen
Verkoop van speelgoed, kledij, boeken, strips,
babyartikelen, kinderfietsen, bedjes, buggys,…
tot de leeftijd van 16 jaar en zwangerschapskledij. Gratis toegang. Locatie: Zaal Iseland, stedelijke vismijn, Kaaiplein van 10.30 u. tot 16.30 u.
Info voor deelnemers: Monica Ternier, Nijverheidstraat 17 – T 058 23 18 64. Demo ‘draagdoeksessie voor jonge moeders’ door Bieke Devreker. Info: www.gezinsbond.be.
Zondag 4 oktober 2015
Bijeenkomst Koninklijke Postzegelclub Westhoek
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.
Zaterdag 10 oktober 2015
Fred Delfgaauw: Wachtkamer van de Liefde
Na ruim 30 jaar heeft Fred Delfgaauw een geheel eigen theater stijl gecreëerd. Een wonderbaarlijke versmelting van meerdere disciplines. Herman van Veen zei ooit: Delfgaauw
is een gezelschap in zijn eentje. Aanvang
om 20 u. in The City, Valkestraat 18. Tickets:
VVK € 10 & ADD € 12,50. Korting: € 2 voor
-26 & 60+. Voordeelpas voor de Nieuwpoortse jeugd: 50% korting. Info en organisatie:
dienst cultuur – www.cultuurnieuwpoort.be.
Zaterdag 31 oktober 2015
Halloweentocht
Meer info op p. 16
19 juni t.e.m. 13 september 2015
Openluchtexpo Kunst rond de Torens
Exposities in open lucht kennen heel wat bijval
bij het grote publiek. Dit jaar prijkt de tweejaarlijkse kunstbiënnale Kunst rond de Torens opnieuw op de affiche. De Willem De Roolaan met
de statige herenhuizen vormt het decor hiervan.
Elke deelnemende kunstenaar krijgt een voortuin ter beschikking om z’n werk te plaatsen. De
inwoners van één van de mooiste lanen toonden
zich meteen enthousiast! Info en organisatie:
dienst cultuur – T 058 79 50 00 – cultuur@nieuwpoort.be – www.nieuwpoort.be.
20 juni t.e.m. 13 september 2015
Expo De Groote Oorlog her-tekend
Tentoonstelling in samenwerking met de 6 academies uit de regio: Koksijde, Roeselare, Ieper,
Poperinge, Menen en Harelbeke; in het kader
van ‘Kunst Rond de Torens’ in de Stadshalle,
Marktplein. Info en organisatie: dienst cultuur,
City, Valkestraat – T 058 79 50 00 – cultuur@
nieuwpoort.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. Buiten
De Grenzen is een totaalproject langs de kust,
waarbij een solotentoonstelling van het collectief
A Dog Republic onder leiding van 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.
27 juni t.e.m. 19 juni 2016
Expo ‘Les demoiselles de Nieuport’
Lady Dorothie Feilding en haar Fusiliers Marins.
Het zijn jonge, schalkse Franse marinesoldaten
- Bretoenen eigenlijk - die Nieuwpoort komen
verdedigen. Het lijken wel mannelijke mannequins met hun open kraag en gestreepte trui en
met een grote rode dot op hun matrozenmuts.
Maar mispak u niet: ze hadden bij Melle, Diksmuide en Steenstrate bewezen dat ze te duchten
tegenstanders waren. Al even onwaarschijnlijk
als zij was hun Engelse ambulancière: Lady
Dorothie Feilding. Een vrouw aan het front? En
ze had een fototoestel bij! Dat was ongezien.
Maar ze bleef drie lange jaren in Nieuwpoort,
St.-Joris en Ramskapelle granaten trotseren en
gewonden weghalen en oogstte onderweg de erkentelijkheid van soldaten, generaals en koningen. Voorwaar: zo zijn er niet veel. Locatie: Bezoekerscentrum Westfront Nieuwpoort. Tickets
(incl. permanent aanbod en tijdelijke expo): € 7
per volwassene en € 5 voor kinderen en jongeren van 7 tot 25 jaar. Info en organisatie: Dienst
cultuur – T 058 79 50 00 – www.westfrontnieuwpoort.be.
30 juli 2015 t.e.m. 30 april 2018
ComingWorldRememberMe
Van 2014 tot 2018 kunnen mensen wereldwijd
workshops volgen om samen 600.000 beeldjes
te maken uit klei: één beeldje voor iedere gesneuvelde op de Belgische bodem. Alle beeldjes
samen zullen uiteindelijk de land art installatie CWRM vormen op het niemandsland van de
frontzone rond Ieper. Kom jij ook een beeldje
maken? Schrijf je dan in via lotte.moeyaert@
vzwkunst.be. Het project ComingWorldRememberMe wordt door vzw Kunst en vzw Combat uitgevoerd in opdracht van de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het grootschalige
herinneringsproject ‘GoneWest/Reflections on
the Great War’. Meer info op www.gonewest.be.
Kostprijs: € 5 per beeldje. Aan je beeldje komt
een dog tag met je naam samen met de naam
van een slachtoffer van op de Namenlijst van het
IFFM. Zo word je meter of peter van je beeldje.
Per beeldje gaat er € 2,50 naar een goed doel dat
kinderen steunt die nu in oorlogssituaties leven.
Locatie: vzw Kunst, Bommenvrij, Schoolstraat 48,
8620Nieuwpoort.Infoenorganisatie:crwrm@vzwkunst.be – www.comingworldrememberme.be.

16 september t.e.m. 14 december 2015
Cursus Yachtman en algemeen stuurbrevet
Cursus ICC, algemeen stuurbrevet & Yachtman
voor zowel motorboot als zeiljacht. Theorie
(avondlessen telkens van 19 u. tot 22.30 u.) op
verschillende locaties: Gent, Nieuwpoort, Wemmel, Antwerpen, Leuven. ICC: 8 lessen, Yachtman: 7 lessen.Meer info op www.vlaamsevaarschool.be.
19 september t.e.m. 27 september 2015
Tentoonstelling Denis Dewitte
Aquarel, houtskool, acryl en plurimediaal werk.
Locatie: Stadshalle, Marktplein. Dagelijks van 11
u. tot 17 u. Vernissage en officiële opening op zaterdag 19 september om 19 u. met ver rassingsact.
Info: www.denisdewitte.be.
Tot eind september 2015
Zoektocht Wereldoorlog I
Gezellige gezinszoektocht rond het thema van
WOI. Het parcours strekt zich uit over de frontstreek tussen Nieuwpoort en Diksmuide. Er is
een versie voor volwassenen en een versie voor
kinderen. De afstand bedraagt +/- 30 km. De
zoektocht kan per fiets of per auto uitgevoerd
worden. Kostprijs: € 10 per exemplaar. Te koop
bij de dienst toerisme Nieuwpoort. Organisatie:
tafeltennisclub Nieuwpoort vzw – www.ttcn.be.
15 oktober t.e.m. 8 november 2015
Expo 4 friends
Kunstenaar Yen Javar nodigt 3 vrienden uit. Het
klavertje vier aan verschil. Leo De Wachter: in
zijn werk, lijkt altijd de zon te schijnen, docent
aan het Willebroeks atelier net als Ludo Van
den Heuvel met realistisch imposante, impressionistische aquarellen. Frans frengen; een rijk
cv; schildert exclusief met vuur. Yen’s unieke
creaties; transparante en dekkende verfdocumenten met flarden tekst. Locatie: Stadshalle,
Marktplein 5. Dagelijks te bezichtigen van 13 u.
tot 17 u. Gesloten op dinsdag. Info: leodewachter.skynetblogs.be of ludovandenheuvel.skynetblogs.be.
Doorlopend
Dieren in de Oorlog
Educatieve zoektocht met de Oorlogsrat Oskar
op de kinderboerderij ‘De Lenspolder’. Ontdek
het oorlogsverhaal van de dieren aan de hand
van verschillende opdrachten. Kostprijs: € 10
per zoektocht, max. 20 deelnemers. Per extra
persoon komt er € 0,50 bij. Voor kinderen vanaf 9
jaar. Locatie, info en organisatie: Kinderboerderij ‘De Lenspolder’, Elf Juliwijk 6A, 8620 Nieuwpoort – kinderboerderij@nieuwpoort.be.
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Reeds méér dan 30 jaar
gespecialiseerde rechtsbijstand bij:

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

• Strafrechtelijke verdediging en burgerlijke partijstellingen

Dirk BAILLEUL

• Verkeersrecht
• Mede-eigendom, huur- en bouwrecht
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Nieuwpoort
T 058 23 47 22
F 058 23 91 47
dirk.bailleul@skynet.be
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• Milieuproblematiek
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RESIDENTIE NEPTUNUS
VALKESTRAAT (NIEUWPOORT STAD)

KIJK
DAGEN

6 & 20 SEPTEMBER
TELKENS VAN 14U TOT 17U

5% KORTING*
VOOR WIE AANKOOPT
IN SEPTEMBER!
*ENKEL GELDIG BIJ RESIDENTIE NEPTUNUS
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ALBERT I LAAN 229 - 8620 NIEUWPOORT - 058 23 31 90
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