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WIJZIGING
PENSIOENZITDAGEN
Iedere eerste dinsdag van de maand
RVP – pensioen loontrekkenden:
9 u. – 12 u. en 13.30 u. – 16 u.
Locatie: raadzaal, stadhuis
RSVZ – pensioen zelfstandigen:
9 u. – 12 u.
Locatie: kabinet schepen
Bert Gunst, stadhuis

VOORWOORD
Waarde lezers,

het herfstweer slaat ons alweer om de oren en kondigt langzaam maar
zeker de komst van Koning Winter aan. Hoe kunnen we daar beter het
hoofd aan bieden dan met het voortzetten van onze prachtige jaarlijkse
traditie ‘IJs in de Stad’?
Vrijdag 18 december 2015 opent onze schaatspiste dagelijks haar deuren van 11u. tot 21u.
Bovendien worden er dit jaar ook schaatsinitiaties gegeven op zondag 20 en 27 december
2015. Wie nog nooit op een schaatspiste heeft gestaan, krijgt de professionele hulp van
de Brugse KunstschaatsClub. Maar ook geoefende schaatsers kunnen hun hart ophalen
want na deze twee uur durende initiatie zigzag je probleemloos achterwaarts.
Ons Marktplein wordt naar goede traditie opnieuw ondergedompeld in een fantastisch
winters thema. Denk maar aan de befaamde ijspiste, de gezellige chalets én de liveoptredens van verschillende coverbands of DJ Franzke, Yves Segers, … Kortom, eindeloos
vertier gegarandeerd voor jong en oud!
Op tweede kerstdag staat traditioneel de kersteditie van Nieuwpoort Zingt op het programma. Ook op deze negende editie komen tal van mensen samen om uit volle borst mee
te zingen met de vele kerstliedjes, evergreens en ambiancenummers.
Op 30 december 2015 vindt het eindejaarsfeest voor senioren plaats. Zaal Iseland opent
haar deuren om 13u. Met koffie, taart en optredens van onder meer Paul Van Hoeydonck &
Wim Quirnen belooft het ook dit jaar gezellig te worden. Ambiance verzekerd!
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Het Nieuwpoortse stadsbestuur kondigt bovendien met veel trots haar ‘Champagne de
Nieuport’ aan. Wie op zoek is naar een geschikt cadeau voor onder de kerstboom, vindt
hier misschien wel inspiratie. Onze fles, gekenmerkt door het mooie stadslogo en een
unieke capsule –er zijn er slechts 600 van gemaakt- kost € 25 en is beschikbaar bij de
dienst toerisme van Nieuwpoort.
Nog steeds geen geschenkje gevonden? Profiteer dan zeker van de ‘Late Night Shoppingavond’ op woensdag 23 december 2015 in Nieuwpoort-Bad. Geniet er van heerlijke hapjes
en drankjes en shop er tot 20 u.
Laat ons tot slot klinken op het nieuwe jaar. Op klokslag middernacht wordt 2016 feestelijk ingezet met eindejaarsvuurwerk op het Marktplein. Kom op vrijdag 1 januari 2016 om
19.30 u. naar de nieuwjaarsdrink op het Marktplein. Promovis zorgt voor een hapje en het
stadsbestuur biedt een glaasje aan!

Burgemeester, ir. Roland Crabbe
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MILIEU
Ophaling huisvuil november - december 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: 9 en 23 november,
7 en 21 december 2015
- Ophaling papier en karton: 2 en 30
november, 28 december 2015
- Ophaling GFT: 2, 16 en 30 november,
14 en 28 december 2015
Zone B: Simli
- Ophaling huisvuil: tweewekelijks op dinsdag.
- Ophaling PMD: 9 en 23 november,
7 en 21 december 2015
- Ophaling papier en karton: 2 en 30
november, 28 december 2015
- Ophaling GFT: 2, 16 en 30 november,
14 en 28 december 2015

Zone C: Nieuwe wijken
- Ophaling huisvuil: tweewekelijks
op dinsdag.
- Ophaling PMD: 9 en 23 november,
en 21 december 2015
- Ophaling papier en karton: 2 en 30
november, 28 december 2015
- Ophaling GFT: 2, 16 en 30 november,
14 en 28 december 2015
Zone D: stadskern
- Ophaling huisvuil: wekelijks op
donderdag.
- Ophaling PMD: 9 en 23 november,
7 en 21 december 2015
- Ophaling papier en karton:
3 november, 1 en 29 december 2015
- Ophaling GFT: 2, 16 en 30 november,
14 en 28 december 2015

Het afval mag ten vroegste de dag voor de ophaling aangeboden worden.
Van 1 oktober t.e.m. 31 maart vanaf 18u.

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

Grofvuil
Op 16 december 2015 is er terug grofvuilophaling
‘huis-aan-huis’ 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.

Zone E: buitenrand stad, Sint-Joris
en Ramskapelle
- Ophaling huisvuil: tweewekelijks
op vrijdag
- Ophaling PMD: 9 en 23 november,
7 en 21 december 2015
- Ophaling papier en karton: 3 november,
1 en 29 december 2015
- Ophaling GFT: 2, 16 en 30 november,
14 en 28 december 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.

Hakselen op aanvraag
Het stadsbestuur stelt een hakselaar en bijhorend personeel ter
beschikking om op aanvraag aan huis te hakselen. De aanvragen
worden behandeld aan het loket van het stadsmagazijn – T 058
22 44 88. Je dient een aanvraagformulier in te vullen en ondertekend terug te bezorgen aan het loket van het stadsmagazijn,
J. Van Clichthovenstraat. De aanvraagperiode is voorzien tot ten
laatste 2 weken voorafgaand aan de hakseldatum in de periode
van 9 t.e.m. 27 november 2015.

Aangepaste regeling feestdagen
Het containerpark is gesloten op vrijdag 1 en zaterdag 2 januari
2016.Er is huisvuilophaling voorzien in zone A op donderdag 31
december 2015 én op vrijdag 1 januari 2016. De huisvuilophaling
in zone E wordt verplaatst van vrijdag
1 januari 2016 naar donderdag
31 december 2015.
Hou hier rekening
mee!

MILIEU
5 jaar Fairtrade Gemeente
Op maandag 21 september 2015 vierde
de Fairtrade Trekkersgroep het 5-jarig
bestaan van Nieuwpoort als Fairtrade
Gemeente. Op alle borden langs de invalswegen werd plechtig de sticker ‘5 jaar’
gekleefd bij wijze van inhuldiging. Nieuwpoort draagt deze titel met trots. Zo bracht
de Fairtrade Trekkersgroep de bananenproblematiek onder de aandacht van de
wekelijkse marktbezoeker op vrijdag
2 oktober 2015. Er werd geproefd van
(h)eerlijke handel en de producten werden
gesmaakt!

Wie verdient de groene pluim 2015?
Op initiatief van de milieuraad wordt jaarlijks de ‘groene
pluim’ uitgereikt. De ‘groene pluim’ is een milieuverantwoord voorwerp en/of duurzaam geschenk aangekocht
door de milieuraad en wordt uitgereikt aan een persoon,
een bedrijf of een (natuur)vereniging die zich in het voorbije
jaar verdienstelijk opstelde voor de natuur en/of leefmilieu in Nieuwpoort. De kandidaten voor de ‘groene pluim’
moeten minstens één jaar in Nieuwpoort wonen of lid zijn
van een Nieuwpoortse (natuur)vereniging. De kandidaten
kunnen voorgedragen worden door iedere inwoner, bedrijf
of (natuur)vereniging van Nieuwpoort.

Richtlijnen
De kandidaturen moeten schriftelijk ingediend worden op het
secretariaat van de milieuraad, Willem De Roolaan 90 en dit ten
laatste op 30 november 2015. De kandidatuur dient minstens te
vermelden:
- waarom de kandidaat de ‘groene pluim’ zou verdienen
- persoonsgegevens van de kandidaat (naam, adres en leeftijd)
- gegevens van de persoon of de club die de kandidaat
voordraagt.
De kandidatuurstelling moet degelijk gemotiveerd zijn en
voorzien zijn van een datum en handtekening.

Technische dienst, cel milieu, Willem De Roolaan 90 – T 058 22 44 51.

VARIA
Navigeer en parkeer

			

Heb je een parkeerkaart voor
personen met een handicap en
vraag je je af waar er parkeerplaatsen voor personen met een
handicap zijn?
Surf dan naar de website www.
navigeerenparkeer.be. Hier kun je
nagaan waar er parkeerplaatsen
zijn voor mensen met een parkeerkaart in West-Vlaanderen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om na te gaan waar er parkeerplaatsen zijn:
- Geoloket: je kunt inzoomen op de kaart van West-Vlaanderen naar de gewenste
stad, buurt, straat… Icoontjes tonen aan waar er parkeerplaatsen zijn voor personen
met een handicap.
- Kaart: op deze kaart kun je zien hoe toegankelijk de parkeerplaatsen zijn. Goed
toegankelijke krijgen de kleur ‘groen’, minder toegankelijke krijgen de kleur 		
‘oranje’, slecht toegankelijke krijgen de kleur ‘rood’.
- GPS: op deze webpagina kun je de parkeerplaatsen voor personen met een handicap
downloaden om op een GPS te plaatsen van het merk TomTom, Garmin en Mio.

VEILIGHEID & PREVENTIE
PZ Westkust zet sterk in
op verkeersveiligheid voor
kinderen en jongeren
Alle leerlingen uit de laatste graad van
de lagere school kregen in september
verkeerslessen van de PZ Westkust.
De politie fietste naar jaarlijkse traditie
samen met de kinderen de schoolfietsroutes af met speciale aandacht voor de
gevaarlijke punten. Daarna testten de
kinderen hun behendigheid op de militaire basis van Koksijde door middel van
een speciaal aangelegd fietsparcours
en maakten ze tevens kennis met de
gevaren van de dode hoek.
Maar dat is niet alles, de politie Westkust controleert in samenwerking met
de stad Nieuwpoort nog tot midden november (start 1
oktober) aan de hand van fietscontrolekaarten op de
middelbare scholen alle fietsen. Is de fiets niet in orde,
dan kunnen de jongeren hun fiets laten herstellen. Vanaf
midden november tot eind februari gaan er controles op
de openbare weg door en zijn er gevolgen gekoppeld aan
niet-reglementaire fietsen.

1 dag niet
Vrijdag 13 november 2015 gaat de tweede
nationale actiedag tegen inbraken “1 dag
niet” door. Net zoals vorig jaar gaat de
politie Westkust samen met de stedelijke
preventiedienst op pad met anti-inbraaktips. Meer weten? www.1dagniet.be

Alloo bij de lokale politie
Wilt u vanop de eerste rij beleven wat er zich allemaal afspeelt in de politiezone Westkust? Kijk dan zeker naar “Alloo bij de lokale
politie”. De reeks loopt sinds midden oktober elke donderdagavond op VTM. De politie Westkust schittert er in 10 verschillende afleveringen naast o.a. PZ Gent en Rupel. In de politiezone Westkust gaat Luk Alloo op pad met wijkinspecteur Ronny Moerman, Stefan
Neuser en Davy Esther van het VIP-team, Céline De Coninck en Franky Coulier van de Steundienst en last but not least Kurt Proot en
Brend Schillewaert van de verkeersdienst. Zij bezorgen u zeker en vast een lach en een traan. Veel kijkplezier!

VEILIGHEID & PREVENTIE
Rookmelders laten je niet stikken!
Wist jij dat als er ’s nachts brand uitbreekt je heel weinig kans hebt om tijdig wakker te worden? Als je slaapt, ruik je immers niets. De rook van een
brand verspreidt zich zeer snel en is verstikkend. Wist jij dat je een brand
in de kamer naast je pas zal opmerken of ruiken als deze al vele minuten
bezig is. Investeer daarom in voldoende rookmelders om jou en je gezin
tijdig te alarmeren. Jaarlijks sterven er in België meer dan 100 mensen
door woningbranden. Zorg mee dat we deze slachtoffers kunnen vermijden!
Brandveiligheid is immers iedereen zijn verantwoordelijkheid.
Het vroegtijdig detecteren van een brand voorkomt niet alleen slachtoffers
maar kan ook de schade aanzienlijk beperken. Elke brand die in zijn begin
fase ontdekt wordt kan doormiddel van eenvoudige blusmiddelen door
iedereen worden geblust. Het plaatsen van rookmelders in je woning op
strategische plaatsen beschermt alles en iedereen in je woning.
Koop goede rookmelders!
Rookmelders kan je kopen in allerlei elektro-en doe-het-zelfzaken. Ze
bestaan in allerlei types en prijsklassen. Bij de aankoop van een rookmelder zoek je op de verpakking naar de labels CE en EN14604. Bepaalde
rookmelders zijn voorzien van een (niet vervangbare) batterij met een
levensduur van 10 jaar. Ze kosten iets meer, maar je moet de batterijen
gedurende 10 jaar niet vervangen.
Hang de rookmelders op de juiste plaats
Je hebt rookmelders gekocht? Prachtig. Maar alleen als ze correct geïnstalleerd zijn, ben je voldoende beschermd tegen brandgevaar. Neem
daarom volgende tips ter harte. Alle woningen zijn veiliger als je ze
beschermt met meerdere rookmelders. Het maat niet uit of de woning
verhuurd wordt of niet. Plaats minstens 1 rookmelder in de hal of het trap-

Militaire oefening op grondgebied
Nieuwpoort
Oefening COMMONEX
Van 16 t.e.m. 27 november 2015 vindt er een militaire
oefening plaats in Nieuwpoort. Deze wordt georganiseerd
door de Information Operations Group (Info Ops Gp), die
gekazerneerd is in Heverlee, bij Leuven, samen met onze
Nederlandse collega’s, 1CMICo (1 Civiel en Militaire Interactie Commando), gekazerneerd in Apeldoorn (NL), in
samenwerking met het stadbestuur van Nieuwpoort.
De term COMMONEX verwijst naar samen (COMMON)
trainen (EX), waarbij Belgische en Nederlandse strijdkrachten in het kader van bilaterale samenwerkingsakkoorden de krachten bundelen.
De opdracht
Deze 2 eenheden hebben als voornaamste opdrachten:
Civiel-Militaire Coöperatie en Communicatie, telkens in
steun van een mogelijke operatie in het buitenland.

penhuis en op elke bewoonde verdieping van het huis.
Rookmelders in de keuken of badkamer kunnen sneller leiden tot valse alarmen door het koken en stoom.
De keuken blijft wel een risicoplaats voor brand. Je
hier kiezen voor een thermische melder in plaats van
een rookmelder. Alle ander kamers voorzie je best
van een rookmelder. Ga eens na bij je thuis waar er
mogelijk risico is op brand. Denk maar aan de berging
met wasmachine en droogkast, de slaapkamer met
televisie en elektronische apparaten,…
Installeer de rookmelder steeds aan het plafondop
minstens 30 cm van de hoek. Het best hangt hij centraal in de ruimte. Plaats de rookmelder zodanig dat
je er vlot bij kan voor onderhoud. Het is raadzaam je
rookmelder iedere maand te testen. Enkele malen per
jaar stof je de rookmelder af om een goede werking te
verzekeren.

Verloop van de oefening
De Info Ops Gp en het Nederlandse 1CMICo een militaire oefening
van 16-27 november 15. De oefening zal plaatsvinden op verschillende locaties in het land. Een deel van de troepen zullen hun tenten
opslaan in het Antwerpse Edegem, een ander gedeelte hier in
Nieuwpoort.
Er zal geoefend worden in communicatie en samenwerking naar de
lokale bevolking toe. Zo zullen we trachten de bevolking te informeren over onze activiteiten via face-to-face gesprekken en de
megafoon maar ook via verschillende andere kanalen:
Website: http://www.infoopsgroup.be/exercices/yellow-ribbon
Radio: 94,9 FM (Eigen radiostation van Defensie tijdens de oefening)
Facebook: https://www.facebook.com/infoopsgroup.
Het orgelpunt van de oefening is op maandag 23 november wanneer
er een ongeval wordt nagebootst in Edegem met verregaande gevolgen voor de bevolking. Een school zal daar ontruimd worden en
de leerlingen zullen geëvacueerd worden naar Nieuwpoort. Hier zal
Defensie de organisatie van de opvang van deze kinderen verzekeren, vast en zeker een uitdagende training.

HUIS VAN HET KIND
Kledij en
speelgoed
nog steeds
welkom!
Het Huis van het Kind organiseert in samenwerking
met het Sociaal Huis, project Domino en vzw Camino
dit najaar voor het eerst een kledij- en speelgoedbeurs
voor gezinnen die het financieel wat moeilijker hebben.
Daarvoor zijn we op zoek naar winterkledij (in goede
staat!) voor baby’s en kinderen tot 12 jaar. Ook boekjes
en speelgoed zijn welkom. Dit mag afgegeven worden in
het Sociaal Huis, Astridlaan 103.
Openingsuren:
Maandag: 8.30 u. - 11.45 u. en 13.30 u. - 17 u.
Dinsdag t/m vrijdag: 8.30 u. - 11.45 u. of na afspraak
Alles zal tijdens de beurs aan zeer lage prijzen verkocht
worden. De opbrengst gaat naar vzw Camino, evenals de
overgebleven artikelen. Camino uit Koksijde is een nietcommercieel initiatief waar mensen na doorverwijzing
door een sociale dienst voornamelijk tweedehandskledij,
maar ook speelgoed, huishoudartikelen, babyuitzet en
ander materiaal kunnen kopen. Tijdens de beurs zullen
dezelfde prijzen gehanteerd worden.
Vragen? oonie@nieuwpoort.be of M 0498 92 92 55 (Ilona)

OONIE’s tip: Genieten van genoeg
December is traditioneel de tijd van feesten en cadeautjes geven. Vele
ouders ervaren heel wat stress in deze periode: wat zullen we nu weer
kopen? Cadeautjes kosten handenvol geld en vaak is de lol er snel af.
En wanneer is het eigenlijk genoeg?
Kinderen krijgen vaak al het hele jaar door cadeautjes, waardoor het
voor ouders soms extra moeilijk is om op speciale momenten zoals
Sinterklaas, Kerstmis of een verjaardag nog te zorgen voor het ultieme
geschenk. Je koopt dingen voor je kinderen uit liefde, omdat je hen
gelukkig en blij wilt zien en niets tekort wilt doen. Toch ervaar je vaak
dat er steeds meer is om te kopen of hoor je achteraf van je kind dat een
vriendje net een beter en leuker computerspel heeft of een fiets die nog
mooier is... Deze drang naar meer en beter counter je door grenzen te
stellen. Bepaal als ouder zelf wat genoeg is en hoe jullie willen omgaan
met dingen kopen. Praat met je kinderen over de waarde en de betekenis van presentjes geven en krijgen, op een manier die past bij hun
leeftijd. Zo leren kinderen wat belangrijk is in het gezin.
Bedenk in deze dure periode ook dat je kind vooral geniet van tijd en
aandacht van mama en papa. Samen leuke dingen doen, activiteiten
waar zowel kind als ouder van genieten, is voor kinderen een heel
kostbaar geschenk. Deze momenten van quality time versterken ook
de positieve band met je kind. En deze ‘cadeautjes van liefde’ zijn vaak
belangrijker dan alle speelgoed bij elkaar!
Bron: www.triplepmagazine.be

SOCIALE ZAKEN
Domino – bouwen aan kansen voor kinderen
‘Domino’ is een nieuw project dat in het leven werd geroepen naar
aanleiding van de oproep van de Vlaamse minister van welzijn om meer
te investeren in mensen die het financieel moeilijker hebben. Met dit
project willen we in samenwerking met het Huis van het Kind OONIE en het Sociaal Huis ondersteunende activiteiten organiseren
en aandacht vragen bij de verschillende diensten om hun aanbod
voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken.
De naam Domino en het logo sluiten aan bij de visie dat we steen
voor steen willen bouwen aan meer kansen voor alle kinderen,
ongeacht hun thuissituatie. Daarbij zijn creativiteit, communicatie
en inlevingsvermogen van alle partijen nodig. We willen niets doen
voor de gezinnen, maar mét de gezinnen, dus inspraak is altijd
mogelijk.
Wil je meer weten over dit project? Neem gerust contact op
met Ilona: M 0498 92 92 55 - domino@nieuwpoort.be.

GEZOND
Informatieavonden
over diabetes type 2

Kreeg je recent de diagnose diabetes type 2?
Zit je met veel vragen over diabetes type 2?
Kom dan naar onze gratis groepssesies!
Het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Centraal
West-Vlaanderen organiseert in Nieuwpoort
infosessies voor diabetespatiënten en mantelzorgers. Tijdens drie avonden kom je alles te
weten over diabetes type 2:
- Maandag 16/11/15 om 19.30 u.: algemene
informatie over diabetes type 2 en zelfzorg
door een verpleegkundig-educator.
- Maandag 23/11/15 om 19.30 u.: uitleg over
voetverzorging door een podoloog en
bewegingsadvies door een kinesitherapeut.
- Maandag 30/11/15 om 19.30 u.: voedingsadvies
door een diëtist-educator en een overzicht van
de verschillende diabetessystemen door een
zorgtrajectpromotor.
Dit gaat telkens door in het Cultuurhuis,
Hoogstraat 2, 8620 Nieuwpoort-Stad.
Inschrijven is verplicht via info@lmn-cwv.be
of via T 051 20 82 07.

Bescherm je tegen
griep en haal een
griepprik

Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep
krijgt? Bescherm je tegen de ziekte en haal
vanaf half oktober je griepprik. Vraag ernaar bij
je huisarts.
Waarom haal je best een griepprik?
Ben je 65-plusser, ben je zwanger of heb je
gezondheidsproblemen zoals diabetes, een ziekte van longen, hart,
lever of nieren? Dan is het risico op complicaties door griep veel
hoger. Daarom laat je je best vaccineren vanaf half oktober. Zo heb
je de beste kans om geen griep te krijgen in de winter. Elk jaar zijn er andere
griepvirussen. De Wereldgezondheidsorganisatie stemt het vaccin af op het
griepvirus dat waarschijnlijk zal overheersen in het najaar.
Waarom werkte het vaccin vorig jaar minder goed?
De griepprik bood vorig jaar minder bescherming dan verwacht. Het virus dat
de ronde deed, was een variant van het virus waarvoor het vaccin werd gemaakt. Toch verandert dat niets aan de aanbeveling om elk jaar een griepprik
te halen. Want met een vaccin verklein je de kans dat je griep krijgt. Krijg je
toch griep, dan ben je minder ziek en zijn er minder complicaties. Bovendien
vermindert de kans dat een al aanwezige ziekte, zoals diabetes, verergert.
Hoeveel kost je griepvaccin?
Risicogroepen krijgen het griepvaccin voor bijna de helft terugbetaald. Verblijf je
in een woonzorgcentrum dan is het zelfs gratis. Wil je weten of je tot een risicogroep behoort en hoeveel je griepvaccin precies kost? Vraag het aan je huisarts.
Meer weten over griep en griepvaccinatie? Surf naar www.griepvaccinatie.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
8 november 2015: Dierenarts Guy Colson
058 52 06 10
11 november 2015: Dierenarts Etienne Debeerst
058 41 25 80
15 november 2015: Dierenarts Alexandre Salomez 058 41 08 14
22 november 2015: Dierenarts Anoa
058 62 67 37
29 november 2015: Dierenarts Karel Crabbé
058 51 59 14
6 december 2015: Dierenarts Johan Devloo
058 41 49 09
13 december 2015: Dierenarts Stephanie Maere
0488 25 02 50
20 december 2015: Dierenarts Olivier Debakker
0475 94 41 11
25 december 2015: Dierenarts Suze Bogaerts
058 24 02 30
27 december 2015: Dierenarts Johan Devloo
058 41 49 09

VARIA

VRIJE TIJD
CULTUUR
Zes kandidaat-comedians
voor slotshow ‘Iedereen Komiek’
Vrijdag 18 december 2015 om 20 u.
We hebben ze gevonden!
Zes kandidaat-comedians zijn begin oktober gestart aan een
intensief traject onder professionele begeleiding van comedian
en regisseur Han Coucke die in de Westhoek op zoek ging naar
een nieuwe lichting komieken om ze de knepen van het vak
aan te leren: hoe verzamel je interessant humormateriaal, hoe
schrijf je een goede grap en hoe breng je die op het podium?
Na acht intensieve workshops en vier try-outs is de kers op
de taart een heuse line-up comedy show met professionele
omkadering in een intieme zaal waar comedy pur sang tot
z’n recht komt... in de City! Tijdens deze slotshow treedt Han
Coucke zelf op als MC om zijn lading nieuw talent van eigen
bodem bij te staan!
- Tickets: € 5,00 of € 2,50 met jeugdvoordeelpas
- Locatie: Theaterzaal City - Valkestraat 18 - Nieuwpoort-Stad
- Voorverkoop: Infobalie Stadhuis - Hendrikaplein of City Valkestraat - www.cultuurnieuwpoort.be

NOG NIET UITGELACHEN?
• Vrijdag 13 november 2015 – Xander De Rycke
Tien jaar bezig, twee uur grappig
• Vrijdag 5 februari 2016 – Steven Goegebeur - Man van de Wereld
• Zaterdag 14 mei 2016 – David Galle - En dan?

Vakantie? Tijd voor Kultuur met de “K” van KIDS!
SPROOKJESTHEATER ENZO – HANS EN GRIETJE (5+)
Dinsdag 3 november 2015 – CITY - 15u.
Nadat ze van huis zijn
weggestuurd door hun
hongerige stiefmoeder
vallen Hans en Grietje in
de handen van een heks
die dol is op kinderen,
het liefst goed doorbakken! Ga mee op pad
tussen de wandelende
bomen, smakelijke huisjes, vallende en stuiterende sterren, pratende
ovens en vliegende bedden... Hans en Grietje
is een droom van een voorstelling vol kleine en grote
verrassingen. Het verhaal speelt zich af tussen droom en
werkelijkheid waar magische beelden naadloos in elkaar
overvloeien.
- Tickets: VVK € 6,00 of ADD € 8,50 - korting -26 jaar en
60-plus: - € 2,00 - korting -50% met jeugdvoordeelpas
- Locatie: Theaterzaal City - Valkestraat 18
Nieuwpoort-Stad
- Voorverkoop: Infobalie Stadhuis - Hendrikaplein of City
Valkestraat - www.cultuurnieuwpoort.be

KINDERFILMNAMIDDAG
In de herfst- en kerstvakantie staan er op woensdagnamiddag om
14 u. opnieuw films voor onze jongste bezoekers op het programma:
Shaun het schaap - woensdag 4 november 2015 – CENTRUM YSARA
Shaun het schaap is het monotone leventje op de boerderij zat en
besluit zijn boer af te leiden. De boer krijgt per ongeluk een klap op
zijn hoofd en weet niet meer dat Shaun zijn schaap is. Kunnen Shaun,
Bitzer en de rest van de kudde hun eigenaar nog redden?
De kleine prins - woensdag 23 december 2015 – CITY
Het leven van een klein meisje staat helemaal in het teken van school
en volwassen worden tot een oude piloot haar vertelt over een magische ontmoeting, lang geleden, met een kleine, wijze prins die een
wereld van kansen, avonturen en liefde voor hem opende…
De pinguïns van Madagascar - woensdag 30 december 2015
CENTRUM YSARA
Superspionnen worden niet geboren, maar uitgebroed. Ontdek hoe
de hilarische en in het diepste geheim werkende fladderaars hun
weg vinden in de wereld van de spionage. Deze elite onder de elite
slaat de handen ineen met een geheime organisatie om de wereld te
redden…
- Tickets: € 3,00 of € 1,50 met jeugdvoordeelpas
- Voorverkoop: Infobalie Stadhuis - Hendrikaplein of City
Valkestraat - www.cultuurnieuwpoort.be

VRIJE TIJD
Grote namen in Centrum Ysara
‘RADIO GUGA’ UITVERKOCHT
Wie tijdig tickets kocht had geluk, want de voorstelling van
Guga Baùl is volledig uitverkocht!
Je kan wel nog intekenen op de wachtlijst door een mailtje
met je gegevens te sturen naar cultuur@nieuwpoort.be.
Indien er onverwacht tickets zouden vrijkomen, worden de
personen op de wachtlijst in volgorde van intekenen op de
hoogte gebracht.
TIP: Laat dit niet gebeuren voor de volgende aankomende
voorstellingen.

Jelle Cleymans – Napoleon XXIII
Vrijdag 27 november 2015 – 20 u.
Jelle Cleymans wordt 30 in 2015 en maakt met’ Napoleon XXIII’
een voorlopige balans op: heeft het leven hem al goed bediend?
En bediende hij het leven wel genoeg? Wat moet een mens in
godsnaam met “sleur”? En waarom schrijft die dekselse Jozefien
nu niet terug? Een kluwen van vragen die hem maar één zekerheid biedt: twijfel!
- Tickets: VVK € 12,00 of ADD € 14,50 - korting -26 jaar en 		
60-plus: - € 2,00 - korting -50% met jeugdvoordeelpas
- Locatie: Centrum Ysara – Dienstweg Havengeul
Nieuwpoort-Bad
- Voorverkoop: Infobalie Stadhuis - Hendrikaplein of City
Valkestraat - www.cultuurnieuwpoort.be

Nele Bauwens en Ben Segers – Out of the blues
Zaterdag 12 december 2015 – 20 u.
Tijdens hun studententijd zongen ze al wel eens samen, maar
daarna gingen Ben en Nele elk hun eigen weg. Opnieuw samen en
omringd door enkele topmuzikanten uit de Lage Landen brengen
ze een sfeervol bluesy programma. Ze lieten zich hiervoor inspireren door de Amerikaanse country en swampblues en brengen
werk van o.m. Emmylou Harris, Gillian Welch & Allison Kraus.
- Tickets: VVK € 14,00 of ADD € 16,50 - korting -26 jaar en 		
60-plus: - € 2,00 - korting -50% met jeugdvoordeelpas
- Locatie: Centrum Ysara – Dienstweg Havengeul
Nieuwpoort-Bad
- Voorverkoop: Infobalie Stadhuis - Hendrikaplein of City 		
Valkestraat - www.cultuurnieuwpoort.be

OPROEP! Gedichtenwedstrijd
Dimitri Leue & Warre Borgmans/Rataplan
Het Lortchersyndroom
Zaterdag 7 november 2015 – 20 u.
Samen met zijn zoon probeert Peer Lortcher, een gevierd
componist, zijn geheugen terug te vinden door te luisteren
naar muziek die hij zelf geschreven heeft. De pijn bij de
vertelling van zijn leven sluipt langzaam naar binnen wanneer zijn zoon op een zeer zachte en voorzichtige manier
kleine foutjes corrigeert in de verhalen van zijn vader. De
pijnlijke kwetsbaarheid van het menselijk brein zorgt voor
een ontroerende voorstelling.
Het Lortcher-syndroom is het eerste deel van de trilogie
over de psyche waarvan ‘De diepte van het dal’ en ‘vanbinnen BANG vanbuiten’ in Centrum Ysara op veel belangstelling konden rekenen.
- Tickets: VVK € 14,00 of ADD € 16,50 - korting -26 jaar en
60-plus: - € 2,00 - korting -50% met jeugdvoordeelpas
- Locatie: Centrum Ysara – Dienstweg Havengeul
Nieuwpoort-Bad
- Voorverkoop: Infobalie Stadhuis - Hendrikaplein of City
Valkestraat - www.cultuurnieuwpoort.be

In het kader van de jaarlijkse poëzieweek zijn we op zoek naar
inwoners met een boodschap.
Ben jij gewapend met een scherpe pen waarmee je de lezer kan
raken? Heb jij mooie, interessante, memorabele of opvallende
herinneringen aan onze kuststad?
Schrijf jouw hersenspinsels neer in een origineel gedicht over
het thema ‘Herinneringen’ en zorg dat Nieuwpoort er iets mee
te maken heeft. De beste, grappigste, tofste, ontroerendste
gedichten worden bekroond met mooie prijzen en worden door
geoefende stemmen voorgelezen op vrijdag 29 januari 2015 om
20 u. in de City. Misschien verschijnt jouw gedicht wel in het
straatbeeld. Gedichten kunnen nog worden ingezonden t/m 7
december 2015 naar cultuur@nieuwpoort.be met vermelding
gedichtenwedstrijd 2016.
Stad Nieuwpoort – Dienst cultuur – Valkestraat 18
T 058 79 50 00 – cultuur@nieuwpoort.be

VRIJE TIJD
BIBLIOTHEEK
Opening zelfuitleenbalie
op 21 november
In een vorige editie
hebben we al gemeld
dat de bib dit jaar
overstapt naar een
zelfuitleensysteem.
Met enige trots laten
we weten dat de officiële opening op zaterdag 21 november
a.s. plaatsvindt. Dit
jaar geen verwendag
tijdens de bibliotheekweek in oktober maar een hapje en een
drankje ter gelegenheid van de ingebruikname van het nieuwe
systeem. We hebben alle boeken, dvd’s en tijdschriften voorzien
van een RFID-chip en de materialen uitvoerig getest zodat alles
vlekkeloos zou moeten verlopen.
Sommige leners zullen de zelfuitleenbalie al kennen van in
andere bibliotheken, voor anderen zal het volledig nieuw zijn.
Om de materialen binnen te brengen volstaat het om ze één per
één in een intelligente kast te zetten. Om uit te lenen heb je een
bibliotheekkaart of identiteitskaart nodig. Na het scannen van de
kaart leg je de boeken/dvd’s één per één op een plaat.
Materialen binnenbrengen via de brievenbus zal ook een stuk
veiliger en praktischer worden. Dat zal via een intelligente
inleverbus gebeuren. Die is 24u op 24 en 7 dagen op 7 paraat en
bovendien ontvang je een ticket met de titels van de ingeleverde
materialen.
Het personeel zal je helpen bij het toestel. Na een paar keer zal
je merken dat het eigenlijk heel eenvoudig is. Nog makkelijker
dan geld uit de muur halen want je hebt geen code nodig. Je
moet wél altijd je bibliotheekkaart of identiteitskaart meehebben.
Met deze omschakeling verdwijnt het bibteam niet uit beeld, wel
integendeel! Omdat een deel van ons werk geautomatiseerd zal
verlopen, krijgen we tijd om jullie nog beter te helpen met vragen
en opzoekingen. Om deze omschakeling vlot te laten verlopen
en voor de installatie van het systeem voorzien we wel enkele
sluitingsdagen.
De bib zal gesloten zijn van woensdag 11 november
tot en met zaterdag 14 november.

Sluiting eindejaar
Op donderdag 24 december is de bibliotheek uitzonderlijk
open van 14 tot 16 u. Daarna is de bibliotheek gesloten van
				
25 december 2015 t.e.m.
				
2 januari 2016.
				
Vanaf maandag 4 januari
				
staan we opnieuw voor je klaar.

Trouwfoto’s gezocht
De bibliotheek is op zoek naar trouwfoto’s van Nieuwpoortse
bruidsparen. Foto’s uit een ver verleden, van overgrootouders,
grootouders, maar ook recente foto’s zijn welkom.
Graag hadden we de namen van het “gelukkige koppel” en het
jaartal geweten. Help ons zoveel mogelijk foto’s te vinden. Wij
scannen de foto in en bezorgen die terug. Ook voorwerpen rond
het huwelijk zijn welkom.
Je mag ook mailen naar chantal.bekaert@nieuwpoort.be

Wie? Wat? Waar?
Sinds 2010 verschijnen er in de rubriek “Wie Wat Waar?”
foto’s waarbij we heel wat vragen stelden; wie staat er op
die foto, wanneer werd die genomen, enz.
De tentoonstelling Nieuwpoortse Gewrochten geeft een
overzicht van die foto’s, samen met de uitleg die ons toen
verstrekt werd. Wil je meer te weten komen of denk je over
nog meer gegevens te beschikken, kom dan langs in de
bibliotheek.
Die tentoonstelling loopt van 29 oktober t.e.m. 2 december
2015 en is gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren.

VRIJE TIJD
JEUGD
Taxicheques

Swap (XL) kerstvakantie

Stad Nieuwpoort lanceert samen met Koksijde, De Panne en
Veurne de taxicheques voor jongeren tussen 16 en 25 jaar.
Deze cheques kunnen gebruikt worden tijdens weekends,
vakanties en op feestdagen tussen 20 u. en 7 u. De cheques
worden per 6 aangekocht en zijn samen € 30 waard. De jongere kan de pakketjes op de jeugddienst aankopen voor € 5.
Met de cheques kan betaald worden bij de deelnemende
taxibedrijven vermeld op de cheques. Per jongere kan er 1
pakketje worden aangekocht.

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

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

Speelpleinwerking

)
AP (xl

Tijdens de kerstvakantie organiseert de jeugd- SW
dienst opnieuw enkele activiteiten voor kinderen
en jongeren van 9 tot en met 16 jaar. Het aanbod kan je eind
november terugvinden op de website jeugddienstnieuwpoort.
be. Kinderen en jongeren die tijdens de zomervakantie hebben
deelgenomen aan een activiteit ontvangen de flyer thuis.

Uitstap Londen jeugdhuis de Prieze
Op zaterdag 19 december 2015 organiseert jeugdhuis de
Prieze een busuitstap naar Londen voor jongeren van 16
tot en met 25 jaar.

Tijdens de kerstvakantie vliegen we er opnieuw in! Onze gebrevetteerde animatoren zorgen voor een uitgebreid spelprogramma. Knutselen, kampen bouwen, strandspelletjes, waterspelletjes, themaspelen, ….kortom alles wat kinderen leuk vinden
wordt georganiseerd!
Kinderen tussen 3 en 12 jaar zijn welkom op speelplein
Barsjok van 9 u. tot 17 u.
Er is opvang voorzien van 7.30 u. tot 9 u. en van 16.30 u. tot 17.30 u.
Alle kinderen krijgen een warme maaltijd (soep, hoofdgerecht en
dessert) en een vieruurtje aangeboden voor de prijs van
€ 6 (gedomicilieerd in Nieuwpoort) of € 8 (niet-gedomicilieerd in
Nieuwpoort).
De kinderen kunnen ook een halve dag deelnemen aan de speelpleinwerking. Telkens van 9 u. tot 12 u. of van 13 u. tot 16.30 u.
(ook opvang mogelijk). Er wordt geen warme maaltijd voorzien.
De prijs bedraagt € 3 gedomicilieerd in Nieuwpoort en € 4
niet-gedomicilieerd in Nieuwpoort.

Wie Londen zegt, denkt waarschijnlijk meteen aan de Big
Ben of de typische rode bussen, maar de bruisende metropool heeft zoveel meer te bieden. Shopaholic? Van snuisterijen op gezellige (kerst)markten tot pure luxe bij Harrods,
van trendy shops tot extravagante boetiekjes, ... Londen
is het shoppingparadijs bij uitstek! Daarnaast trakteren
honderden musea en galerijen je op een flinke portie kunst
en cultuur.

Aarzel niet om uw spruit in te schrijven! Vanaf maandag 14
december kan u online inschrijven via volgende link:
http://nieuwpoort.grabbis.be.

Kostprijs: € 59 per persoon inclusief ontbijt en transport
Inschrijven is mogelijk door je naam, adres en telefoonnummer te mailen naar info@deprieze.be. Je ontvangt daarna
een mail terug met een bevestiging en de betalingsgegevens. Niet betaald = niet ingeschreven!

jeugddienst Nieuwpoort, Dudenhofenlaan 2b, Nieuwpoort T 058 23 91 26 – jeugd@nieuwpoort.be
www.jeugddienstnieuwpoort.be.

- 6.35 u.: Opstapplaats Nieuwpoort-Stad - bushalte ‘Vismijn’
Astridlaan of Nieuwpoort-Bad – dienst toerisme,
Hendrikaplein 11
- 7 u.: Ontbijt op bus (begrepen in de prijs)
- 8.50 u.: Calais - Folkstone via de Kanaaltunnel
- 10.30 u.: Aankomst in Londen. Keuze uit stadsrondrit
of vrij Londen verkennen.
- 18 u.: Vertrek uit Londen naar Folkestone
- 22.45 u.: Aankomst in Calais, bustransfer naar Nieuwpoort

Jeugdhuis de Prieze, Dudenhofenlaan 2C, 8620 Nieuwpoort – T 058 23 91 26 - info@deprieze.be.

VRIJE TIJD
SPORT EN RECREATIE
Sportpark voetbal

Zaterdag 7 november om 14.30 u.
		
Zondag 8 november om 9.30 u.
		
Zaterdag 14 november om 14.30 u.
		
Zaterdag 21 november om 14.30 u.
		
Zondag 22 november om 9.30 u.
		
Zaterdag 28 november om 14.30 u.
Zaterdag 5 december om 14.30 u.
		
Zondag 6 december om 9.30 u.
Zaterdag 12 december om 14.30 u.
		
Zaterdag 19 december om 14.30 u.
Zaterdag 9 januari om 14.30 u.

Sportzaal tafeltennis
Zaterdag 7 november om 19 u.
		
Zaterdag 21 november om 19 u.
		
		
		
Zaterdag 25 november om 20 u.
Zaterdag 28 november om 19 u.
		
		
		
		

Astra – X-Beach
Schiptje – Sportacus
F.C. Ramskapelle –
Voegwerken Vandaele Koen
Trianon – Vosk
Astra – Brouwerijtje
Schiptje – Brouwerijtje
Astra – Vet. Veurne
F.C. Ramskapelle
Rozeveldvrienden A
Trianon – Astra
Astra – Nieuwstad
Trianon – De Kroon
F.C. Ramskapelle – FC Sportiva
Trianon – Sportacus
Schiptje – Vet. Adinkerke
Astra – Brouwerijtje
Astra – Vet. Adinkerke

Nieuwpoort D – Knokke-Heist
Nieuwpoort E – Wenduine F
Nieuwpoort A – Sobeka B
Nieuwpoort B – Waregem B
Nieuwpoort C – Heule A
Nieuwpoort D – Smude B
Veteranen A – Smude A
Nieuwpoort A – Wielsbeke B
Nieuwpoort B – Oostkamp A
Nieuwpoort C – Lauwe E
Nieuwpoort D – Oostende D
Nieuwpoort E – Brugge F

Quiz van de sportdienst
Zij die er de vorige keren bij waren zullen ongetwijfeld opnieuw van de partij zijn, diegenen die het nog nooit hebben
meegemaakt zullen er wellicht dit jaar bij zijn! Wij hebben het
over de 22ste editie van de quiz van de sportdienst. Let wel,
het betreft geen sportquiz maar wel een algemene quiz met
een 9-tal verschillende onderwerpen van uiteenlopende aard.
• Wanneer? Vrijdag 20 november 2015 om 20 u. stipt.
Deuren open vanaf 19 u.
• Locatie? Zaal Iseland, vismijn.
• Wie? Alle Nieuwpoortse sport- en socio-culturele
verenigingen max. 60 ploegen bestaande uit 3 deelnemers.
Groot succes, dus vroeg inschrijven is de boodschap!
• Kostprijs? Gratis deelname.
• Prijzenpot? Geldprijzen voor de eerste 5 ploegen gaande
van € 15 tot € 150 alsook een publieksprijs.
• Info en inschrijvingen? Sportdienst, Dudenhofenlaan 2b
inschrijvingsformulier invullen en afgeven voor 13 november.
• Contact: T 058 23 75 40 of F 058 23 98 40.
• Organisatie? Sportdienst i.s.m. de sportraad.

Trotse winnaars
op 19de scholenveldloop

Desondanks de grote regenval liepen zo’n 500 leerlingen
van de Nieuwpoortse lagere scholen per leeftijd en per geslacht hun veldloopwedstrijd uit op donderdag 24 september
2015! Iedere deelnemer kreeg een verrassingszakje met een
kleine medaille, een brevet, een drankje, een bon, een geschenk en info over de plaatselijke atletiekclub. De winnaars
mochten op het podium pronken met hun grote medaille
en gingen met een mooi geschenk naar huis. De Vierboete
(DV) sleepte 10 medailles in de wacht. De gemeenteschool
De Pagaaier ging met 3 medailles lopen en het leeuwendeel
ging naar Basisschool Stella Maris met maar liefst 23 medailles. Met dank aan de sportdienst, M.A.C.W. Nieuwpoort
en vele vrijwilligers voor de vlotte organisatie. De winnaars:
Meisjes 		
1ste leerjaar
Taylor Tanghe
Onie Ghysel
Lise Coussement
2de leerjaar
Lara Gruwe
Juta Markey
Ilucia Louagie
3de leerjaar
Sterre Provost
Linde Trybou
Lore Ramaeckers
4de leerjaar
Lore Demeester
Louise Van Crugten
Maité Hughebaert
5de leerjaar
Jade Persyn
Maite Louwye
Marie-Julie Van Lierde
6de leerjaar
Elise Vandevelde
Julie Dumon
Marinka Van Crayenest

Jongens
SM
SM
SM

Milan Hennebert
Leon Desaever
Daan Roose

SM
SM
DV

SM
SM
P

Damien De Bruyne
Joran Neudt
Eduard Paun

DV
SM
SM

SM
DV
DV

Floris Van Colen
Isaac Lybeer
Thibe Soutaer

SM
P
DV

SM
SM
SM

Mathis Vandevelde
Tristan Trybou
Lars De Nie

SM
DV
DV

SM
P
DV

Bruce Tanghe
Sverre Ramaeckers
Ice Peraux

SM
DV
SM

SM
SM
DV

Jonas Decorte
SM
Arthur Vandeberghe SM
Maxim Vandaele
SM

VRIJE TIJD

GEMEENTERAAD
Kandidaten Sportlaureaten 2015

Sport Na School

Op initiatief van de sportraad worden jaarlijks 3 trofeeën uitgereikt:
- Trofee Sportprestatie: aan een club, man of vrouw die een 		
uitzonderlijke sportprestatie heeft geleverd.
- Trofee Jongerensportprestatie: aan een jongere die de leeftijd 		
van 16 jaar nog niet heeft bereikt en die een uitzonderlijke 		
sportprestatie heeft geleverd.
- Trofee voor Sportverdienste voor een uitzonderlijke prestatie 		
bij een bepaalde club gepresteerd door een persoon, groep of 		
club. Een persoon kan deze trofee maar 1x winnen.

Ben jij zo’n sportieveling uit het secundair onderwijs
die graag allerlei sporten doet? Dan is de SNS-pas op
jouw lijf geschreven! Met deze pas kies je immers zelf
wat, waar, wanneer en hoeveel je wil sporten.

De kandidaten moeten minstens 1 jaar in Nieuwpoort wonen of lid zijn
van een Nieuwpoortse club die aangesloten is bij de sportraad. Iedere
inwoner van Nieuwpoort kan kandidaten voordragen. De kandidaturen
moeten schriftelijk ingediend worden bij het dagelijks bestuur van de
sportraad, p/a Sportsecretariaat, sportpark ‘De Lenspolder’, Dudenhofenlaan 2b, 8620 Nieuwpoort uiterlijk tegen 15 december 2015.
De kandidaturen dienen te vermelden:
- een opsomming van de geleverde prestaties (of inzet)
van het/de voorbije ja(a)r(en)
- naam, adres en leeftijd van de kandidaat
- naam van de club of de persoon die de voordracht doet.

Vooraf inschrijven is niet nodig! Je kijkt op het uurrooster wat er die dag te doen is en gaat er op af. Je
hebt keuze uit een indrukwekkend aanbod van toffe
activiteiten zoals hip-hop, badminton, aërobic, fitness,
spinning, tennis, muurklimmen, squash, ... te veel om op
te noemen.
Alle activiteiten gaan door in verschillende sportaccommodaties of scholen in de buurt. Ze sluiten doorgaans
aan op de schooluren zodat je niet veel tijd verspeelt.
Voor 1 semester betaal je € 30 en voor 2 semesters €
45.
1ste semester: 5 oktober – 18 december 2015 en 4
januari –
29 januari 2016
2de semester: 1 februari – 14 mei 2016
Ook tijdens de examens! Niet op feestdagen en in de
Krokus- en Paasvakantie.

De kandidaturen moeten degelijk gemotiveerd, gedateerd en gehandtekend zijn. De sportlaureaten worden bekendgemaakt tijdens de
maand februari 2016.

www.sportnaschool.be

ZWEMBAD
Openingsuren
Herfstvakantie

Van 2 t.e.m. 8 november 2015
gelden de volgende openingsuren
Maandag
9 u. – 20 u.
Dinsdag
9 u. – 20 u.
Woensdag
7 u. – 20 u.
Donderdag
9 u. – 20 u.
Vrijdag
9 u. – 21u.
Zaterdag
9 u. – 18 u.
Zondag
9 u. – 13 u.

Uitzonderlijke openingsuren op
zondag 1 november
9 u. – 13 u.
Maandag 2 november
9 u. – 17 u.
Woensdag 11 november 9 u. – 17 u.
Zondag 15 november
9 u. – 13 u.

Kerstvakantie
Van 21 december 2015 t.e.m. 3 januari 2016
gelden de volgende openingsuren
Maandag
9 u. -20 u.
Dinsdag
9 u. – 20 u.
Woensdag
7 u. – 20 u.
Donderdag 24 en 31 december 2015
9 u. – 16.30 u.
Vrijdag 25 december 2015 en 1 januari 2016
Gesloten
Zaterdag 26 december 2015
9 u. – 17 u.
Zaterdag 2 januari 2016
9 u. – 18 u.
Zondag
9 u. – 13 u.

Aquacycling
Nog enkele plaatsen beschikbaar in het najaar. De nieuwe reeks in januari
2016 vangt aan op maandag 4, dinsdag 5 of vrijdag 8 januari 2016.
Info en inschrijvingen: Kassa stedelijk zwembad.

VRIJE TIJD
Zwembaddagen
Woensdag 18 november
- Ontbijtzwemmen van 7 u. tot 9.30 u.
met koffiekoeken, thee, koffie of fruitsap
voor de vroege vogels.
- Aquagym voor senioren van 9.30 u. tot 10.20 u.
- Ravotnamidag EXTREME van 13.30 u. tot 17 u.
- Gratis brevetzwemmen van 17.30 u. tot 19 u.
De inkom voor het zwembad is wel betalend.
Donderdag 19 november
- Sfeerzwemmen XL en Cultuurzwemmen
van 18 u. tot 20 u.
- Cultuurzwemmen: Poëziewedstrijd ‘Water/		
Zwembad’.
Schrijf een gedicht over water of zwembad en
breng het voor 9 november naar het stedelijk
zwembad of bezorg het gedicht via mail:
kassazwembad@nieuwpoort.be
en win een mooie prijs.
- Sfeerzwemmen XL: met kaarsjes en aangepaste
muziek.
Vrijdag 20 november
- Zwem je zot van 9 u. tot 21 u.
Leg zoveel mogelijk lengtes af en win
een mooie prijs!
Zaterdag 21 november
- Initiatielessen aquacycling:
Les 1 van 10 u. – 10.30 u.,
Les 2 van 10.35 u. – 11.05 u.,
Les 3 van 11.10 u. – 11.40 u.
Vooraf inschrijven.
- Ravotnamiddag van 13.30 u. tot 16 u.
- Zwemestafette vanaf 16.30 u.
met aansluitend receptie en prijsuitreiking
in de cafetaria van het zwembad.
Inschrijven in familie- of clubverband.
Zondag 22 november
- Familiedag met goochelshow in het zwembad,
snoepjes vissen en schminken.

Extra zwembaddag voor de Nieuwpoortse lagere scholen
Dinsdag 24 november

- Swimmathon van 13 u. tot 16 u. waarbij de leerlingen van de Nieuwpoortse lagere scholen het tegen elkaar opnemen.
Supporters zijn welkom!
Informatie en inschrijvingen: kassa stedelijk zwembad of via mail naar kassazwembad@nieuwpoort.be.
Er is ook een flyer beschikbaar bij de openbare stadsdiensten.

VRIJE TIJD
TOERISME
Je houdt van je gemeente en bent gastvrij? Waarom geen Greeter worden?
Ben je geboeid door je Kustgemeente en ontmoet je graag mensen van over de hele wereld om die passie te delen? Dan ben je
wellicht een geschikte kandidaat voor het Belgian Coast Greeters netwerk, waarin Greeters de bezoekers op vrijwillige basis
een eerste kennismaking met een Kustgemeente aanbieden.

streven naar een duurzaam, positief imago van elke
bestemming.
• Greeter-programma’s creëren een wederzijdse verrijking voor
culturele uitwisseling, creëren een link tussen gewone mensen
in het maken van een betere wereld.

Een Greeter voelt zich op zijn best in zijn eigen omgeving. Daarom kiest een bezoeker voor de Greeter die qua regio, taal en interesse het best bij hem of haar aansluit. Als Belgian Coast Greeter
verwelkom je de bezoekers in je stad en wandel je langsheen je
favoriete plekjes.
Je vertelt hen je persoonlijke ervaringen en anekdotes en je geeft
antwoorden waar je kunt. Bezoekers weten vaak niet waar ze tijdens hun verblijf aan de Belgische Kust leuke plekjes of verborgen parels kunnen vinden. Als Greeter kan jij hen hierin wegwijs
maken!

Zin om één van onze Belgian Coast Greeters te worden?
Lijkt het je wel wat om één van onze Belgian Coast Greeters te
worden?
Contacteer ons voor meer informatie of vul meteen het onlineformulier in. We nemen contact met je op voor een kennismakingsgesprek bij de Dienst van Toerisme van jouw Kustgemeente.

Hebben de bezoekers geen specifieke voorkeuren ingediend?
Dan overleg je ter plaatse over wat ze willen zien en weten, en
bepaal je samen een route. Er wordt van jou niet verwacht dat je
een professionele rondleiding geeft, hiervoor verwijzen we de bezoekers door naar de traditionele gidsen. Als enthousiaste vrijwilliger ben je een gastvrije ambassadeur van je stad en spreek
je steeds ‘vanuit je buik’. Je houdt ervan mensen te boeien met
je eigen verhaal!

Daguitstap Frans-Vlaanderen
Op zaterdag 21 november 2015 organiseert de dienst
toerisme een daguitstap naar Cassel en Saint-Omer.
Meer info en inschrijvingen vanaf 3 november 2015
aan de balie van de dienst toerisme op het stadhuis,
Marktplein 7.

Wat wordt van mij verwacht als Belgian Coast Greeter?
• Ik ben geboeid door mijn stad, een wijk of een specifiek plekje 		
of aspect van mijn stad, en wil die passie delen met nationale en
internationale bezoekers.
• Ik ben gastvrij, vriendelijk en kan enthousiast vertellen.
• Ik ontmoet graag nieuwe mensen. Je kunt op me rekenen want
ik kom mijn afspraken na.
• Ik ben minstens 6 keer per jaar gedurende minimum 2 uren
beschikbaar.
• Ik beschik over een gsm en/of een e-mailadres. Ik ben
kandidaat als vrijwilliger en weet dat deze dienstverlening
gratis is.
• Ik ga akkoord met de voorwaarden zoals omschreven in de
Belgian Coast Greeters Charter (pdf).
Alle Greeters en Greeterbestemmingen delen dezelfde kernwaarden:
• Greeters zijn vrijwilligers, een vriendelijk gezicht voor mensen
die een bezoek brengen aan een stad/bestemming.
• Greeters verwelkomen individuen en kleine groepen tot 6
personen.
• Een Greeter is gratis.
• Bezoekers zijn welkom zonder enige vorm van discriminatie.
• Greeter-programma’s ondersteunen duurzaam toerisme.
Deprogramma’s respecteren de natuurlijke en kunstmatige
omgevingen, het brengt zowel culturele als economische
verrijking aan de lokale gemeenschappen. Programma’s

THEATERWANDELINGEN
‘Laatste avond aan het Front’
Maandag 9 en dinsdag 10 november 2015
De theaterwandelingen vangen aan om 19 u., 19.15 u.,
19.30 u. en 19.45 u. op het Marktplein. Leden van Pasar
betalen € 4 om deel te nemen, niet-leden € 5.
Vooraf inschrijven is verplicht via www.light-house.be/
inschrijven-laatste-avond.htm.
Organisatie: Pasar.

VRIJE TIJD
KERST- EN EINDEJAARSFEESTEN IN NIEUWPOORT
Cadeautjestijd!
Op zoek naar een origineel kerstcadeau?
Het is weer bijna die tijd van het jaar waarin
we meer vrienden dan inspiratie voor kerstcadeautjes hebben! Wat dacht je van een ontspannend avondje uit? Centrum Ysara en de
City bieden de mogelijkheid om een waardebon aan te kopen waarmee de gelukkige ontvanger tickets voor onze voorstellingen kan
verkrijgen. Jij kiest zelf het bedrag, wij zorgen
voor een feestelijk ontwerp dat aangenaam is
om te krijgen, maar zeker ook om weg te geven!
Waardebonnen zijn uitsluitend te verkrijgen bij
dienst Cultuur - Valkestraat 18 – NieuwpoortStad.

Een glaasje Champagne de Nieuport? Mais oui, bien-sûr!
Zet eens het nieuwe jaar in met een heerlijke fles
‘Champagne de Nieuport’! Laat de kurk maar knallen en bewaar de unieke capsule waarvan er slechts
600 stuks in omloop zijn. Voor de echte genieters onder ons. Eveneens verkrijgbaar in de betere Nieuwpoortse restaurants. Laat ons klinken op het nieuwe
jaar! ‘Champagne de Nieuport’ is te koop bij de dienst toerisme op
het stadhuis, Marktplein 7 of op het Hendrikaplein 11 en kost € 25
per fles.
Late Night Shopping
Kunnen bovenstaande cadeautips je niet bekoren? Ga dan zelf op
cadeautjesjacht tijdens de Late Night Shopping in Nieuwpoort-Bad.
Of scoor nog vlug een paar hippe schoenen voor bij je
feestoutfit! Nog geen feestoutfit? Haast je dan als de
bliksem naar de winkelstraten in Nieuwpoort-Bad op
woensdag 23 december 2015. Je kan er shoppen tot
20 u. en genieten van heerlijke hapjes en drankjes.
Info: Visit Nieuwpoort – Christine Leoen - T 058 23 33 66.

Wedstrijd ‘Kerstkransen’
Maak een mooie of originele kerstkrans en hang deze aan je voordeur.
Tussen 15 en 31 december 2015 zal er een jury langskomen om je
kerstkrans te beoordelen. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de Nieuwjaarsreceptie op het Marktplein op 1 januari 2016 om
19.30 u.
Wil je graag deelnemen? Inschrijven kan t.e.m. 10 december 2015.
Vul onderstaand formulier in en bezorg het aan de dienst toerisme,
stadhuis, Marktplein 7.
De adressenlijst van de deelnemers kan verkregen worden bij de
dienst toerisme. Heb je een favoriet? Breng dan zeker je stem uit!
Invulformulier wedstrijd ‘Kerstkransen’ 2015
Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..................................................................................................................................................................................................................

Bezorg je inschrijvingsformulier voor 10 december bij de dienst toerisme, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort.

VRIJE TIJD
IJS IN DE STAD
Van vrijdag 18 december 2015 t.e.m. zaterdag 2 januari 2016 wordt het Marktplein omgetoverd tot een heus après-ski dorp. Op het
programma: genieten van een hapje en een
drankje aan één van de gezellige kerstchalets,
ambiance met dagelijkse liveoptredens en je
schaatskunsten showen op de schaatspiste.
SCHAATSPISTE
Praktische informatie
€ 6/pers.: 1 uur schaatsen, incl. huur schaatsen
Dagelijks open van 11 u. tot 21 u.
Uitzonderlijk gesloten op 24 en 31 december
om 16 u. Op Kerstmis en Nieuwjaar gaat de
schaatspiste pas open om 14 u.
Schaatsinitiatie
Zondag 20 december om 10 u.
Zondag 27 december om 10 u.
Nog nooit op een schaatspiste gestaan? Dan
is dit je kans: leer schaatsen met de hulp van
professionele schaatsers van de Brugse KunstschaatsClub! Je kan wel al schaatsen maar wil
je techniek verfijnen? Dan kan je zeker ook terecht tijdens deze 2u durende initiatie. Tegen het
einde kan je zigzaggen, achterwaarts schaatsen
en nog zoveel meer!

Maandag 21 december om 19.30 u.
The Gate
The Gate, dat zijn 5 mannen uit alle generaties die samen zelf muziek schrijven en
niet alleen belang hechten aan de juiste beat
maar ook aan het juiste woord. Ze brengen
een sound met een hoog experimenteel
rockgehalte, die zeer toegankelijk is en om
meer vraagt. Ze brengen nummers uit hun
meest recente CD ‘Zeropoint’.
Dinsdag 22 december om 19.30 u.
Jean-Pierre Faict
Bereid je voor op een avondje gitaarwerk
van de bovenste plank! Als gewezen leraar
gitaar in de muziekacademie van Veurne
en Oostende geeft Jean-Pierre samen met
toetseniste Ann Lemaitre het beste van zichzelf. Swing mee op muziek van de jaren ’60!

rock van Nep Zeplin, en laat je verrassen
door de unieke sound van de band tijdens
eigen bewerkingen van Led Zeppelin-nummers. Kronkelend en pittig, onvoorspelbare
tempo’s. Temperamentvol knallend of duizelingwekkend smeuïg, maar altijd intens en
verpletterend meeslepend. Be prepared…
Dinsdag 29 december om 19.30 u.
De Helaasheid der Zingen
De Helaasheid der Zingen is een band die
je een onvergetelijke ervaring wil bezorgen.
Het repertoire is een bonte verzameling van
evergreens, liedjes die, ongeacht de leeftijd,
iedereen kent. Ze creëren daarmee een ‘café
chantant’ waarbij het publiek tekstboekjes
krijgt en meegesleurd wordt in de ambiance. Soms met nog wat schroom bij aanvang
misschien, maar nadien staat de hele keet
gegarandeerd op zijn kop waarbij ook geregeld een danske geplaceerd wordt!

Woensdag 23 december om 19.30 u.
I Am
Lokaal talent op het podium! I Am covert
gekende hedendaagse hits en steekt deze in Woensdag 30 december om 19.30 u.
een nieuw jasje. Op het podium: 2 gitaristen Ort & Zwiegt
en 1 zangeres.
Laat je verrassen door deze 16-koppige
band. Ort & Zwiegt, brengt opgewekte, sfeerVrijdag 25 december om 18.30 u.
volle en gekende pop- en rocknummers. Een
DJ Franzke
KINDER KERSTSHOW
mengeling van muziekgezelschap, blaasorClown Ludo brengt op donderdag 24 december Naar jaarlijkse gewoonte zorgt DJ Franzke kest, kleine fanfare en pop & rock op toeters.
een interactieve show waarbij alle kinderen be- op Kerstmis voor ongeziene sfeer en gezeltrokken worden. Goocheltrucjes wisselen af met ligheid met talloze polonaises als gevolg!
Donderdag 31 december om 22 u.
spelletjes en wedstrijdjes. Alle kinderen winnen
DJ Sven Kina
een prijs. En als afsluiter maakt Clown Ludo Vrijdag 25 december om 19.30 u.
Was je vorig jaar tijdens Oudejaarsnacht op
voor alle kinderen een figuurballon naar keuze. Yves Segers
het Marktplein? Dan weet je zeker nog dat
Sluit samen met je familie Kerstmis af tijAfspraak op het Marktplein om 14 u.
DJ Sven Kina het nieuwe jaar knallend heeft
dens een grandioos optreden van Yves
ingezet?! En dat doet hij dit jaar opnieuw!
Segers. Op het programma staan de klasAMBIANCE OP HET PODIUM
Met spetterend vuurwerk om klokslag midsiekers maar ook zijn laatste nieuwe hits!
Zaterdag 19 december om 19.30 u.
dernacht.
Schreeuw jij het al van de daken?
V.C. De Gies
Omdat Engels overroepen is.. en het NederVrijdag 1 januari om 19.30 u.
landstalige lied al te vaak in de vergeethoek Zaterdag 26 december om 19.30 u.
Nieuwjaarsdrink
wordt geduwd. Daarom, om het publiek zich van Nieuwpoort zingt Kerst
begin tot einde schor te laten schreeuwen, om Ook op deze 9de editie komen honderden Klinken op het nieuwe jaar met een hapje
de gemiddelde 30-plusser een flashbak te be- geoefende maar ook minder begaafde zan- aangeboden door Promovis en een drankje
zorgen, om de cultuur-gaten bij de jongeren op gers en zangeressen uit volle borst meezin- aangeboden door het Stadsbestuur Nieuwte vullen, om de perfecte ambiance te bieden op gen met de vele kerstliedjes, evergreens en poort. Tijdens de toespraak wordt ook de
winnaar van de kerstkransenwedstrijd beIJs in de Stad brengt V.C. De Gies op een geheel ambiancenummers!
eigenwijze manier een programma volgestouwd
kendgemaakt!
met Nederlandstalige hits uit de voorbije de- Zondag 27 december om 19.30 u.
cennia, overgoten met een aanstekelijk sausje Crystal Moon
Vrijdag 1 januari
ambiance waarbij zweet noch stembanden ge- Vier gepassioneerde West-Vlaamse muzi- The Joe Cocker Connection
kanten brengen een mengelmoes van rock- Aansluitend op de Nieuwjaarsdrink.
spaard worden!
covers vanaf de jaren ‘70 tot heden en dur- Start het nieuwe jaar met een grandioos opven ook al eens te improviseren waar nodig. treden van The Joe Cocker Connection! VanZondag 20 december om 19.30 u.
Crystal Moon brengt je een 2 uur durende af de intro van deze 90 minuten durende ‘TriCommerwell
Commerwell biedt je een strakke set met live stevige act, waarmee zelfs het grootste bute to Joe Cocker’ tot de laatste noot van de
muziek van bekende nummers in z’n eigen muurbloempje een avondje uit haar bol gaat !
bisnummers zullen alle Cockerfans, jong en
stijl met meerstemmige zangpartijen, strakoud meegesleept worden in de Woodstockke muzikaliteit en een ontembaar enthousi- Maandag 28 december om 19.30 u.
sfeer van de jaren 70 en de ambiance van de
asme! Verwacht je aan covers van de jaren 70 Nep Zeplin
jaren 80, 90 en 2000 want ook de meer retot nu over verschillende genres heen.
Laat je meeslepen door de krachtige gitaarcente hits krijgen een plaats in de set.
Haal je kerskrant bij de dienst toerisme, Marktplein 7 of Hendrikaplein 11 vanaf 15 december 2015.

INTERACTIEF
Winnaars
Hekserij

Foorkrant

In de zomereditie van ‘Nieuwpoort, uw Stad’ kon je onder de rubriek ‘Interactief’ een aantal puzzels oplossen in het thema ‘Hekserij’.
De oplossingen kon je invullen op een formulier en indienen bij de dienst communicatie tot en met 31 augustus 2015. Ondertussen werden de formulieren
geteld en gecontroleerd en werd de
winnaar gecontacteerd!
Proficiat aan Daniel Provost uit de
Stuiverwijk! Daniel heeft een pakketje
met heerlijke blonde en roste Jeanne
gewonnen. Proost!

Naast de zomerwedstrijd, kon je ook deelnemen aan de wedstrijd in de foorkrant tijdens
de maand september.

De oplossingen:
1. Woordzoeker ‘Jeanne Panne’:
		 Jeanne Panne op de brandstapel
2. Filippinepuzzel ‘Heksenketel’:
		 Jeanne Panne
3. Aantal ‘Heksen op de vlucht’: 16
4. Schiftingsvraag: 27 deelname		 formulieren

De oplossing van de woordzoeker was
‘Hans en Grietje’. Er namen 31 kinderen deel.
De winnaars zijn: Arnauld Vandendriesche,
Marie Lou Vandaele en Kelly Desaever.
Zij kregen elk een duo-ticket voor de
voorstelling van Hans en Grietje aangeboden
door het AGB Vrije Tijd.

GEMEENTERAAD
Flitsen uit de gemeenteraad
dd. 27 augustus 2015
Benaming plantsoen – strook gelegen ter hoogte van de Ganzepoot – gedeelte tussen fietspad en de Pieter Deswartelaan
De raad keurde de benaming Admiraal Ronarc’h voor het plantsoen gelegen ter hoogte van de Ganzepoot tussen het fietspad en
de Pieter Deswartelaan goed.
Aanleg van een fietspad langs de N356 Ramskapellestraat
en vernieuwen van de rijweg – ondergronds brengen van
de kabels en het leveren, plaatsen en aansluiten van openbare verlichting in de fase 2 vak 6de Liniestraat/inkomzone
Ramskapelle-dorp (Kant St.-Joris)
De raad keurde het voorstel goed om n.a.v. de aanleg van een
fietspad langs de N56 Ramskapellestraat en het vernieuwen van
de rijweg, de bovengrondse kabelnetten ondergronds te brengen
en 17 nieuwe masten en armaturen te plaatsen voor de openbare
verlichting. Geraamde kosten: € 67.493,79 incl. BTW.
Aanleg van een fietspad langs de N356 Ramskapellestraat
en vernieuwen van de rijweg – leveren, plaatsen en aansluiten van openbare verlichting (9 stuks) in de fase 1C vak 6de
Liniestraat/Noordvaart
De raad keurde het voorstel goed om n.a.v. de aanleg van een
fietspad langs de N56 Ramskapellestraat en het vernieuwen van
de rijweg, 9 nieuwe masten en armaturen te plaatsen voor de
openbare verlichting. Geraamde kosten: € 23.368,57 incl. BTW.

Houten berging petanqueclub – voorstel tot goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
De raad stelde de lastvoorwaarden en de gunningswijze vast tot
het leveren en plaatsen van een houten berging aan het petanquelokaal. Geraamd bedrag: € 15.730,00 incl. BTW.
Extra tussenkomst Buzzy Pazz
De raad stelde in zitting dd. 28 mei 2015 een reglement vast
inzake de financiële tegemoetkoming voor de Buzzy Pazz waarbij jongeren tot 25 jaar, die sinds 1999 gedomicilieerd zijn in
Nieuwpoort, een tussenkomst ontvangen van 50% bij aankoop
van een Buzzy Pazz die automatisch wordt toegekend door De
Lijn. Tevens in zitting dd. 28 mei 2015 werd de tussenkomst voor
openbaar vervoer voor inwoners van 60 t/m 64 jaar afgeschaft.
De raad keurde het voorstel goed om het vrijgekomen budget
te gebruiken als extra tegemoetkoming van 25% bij aankoop
van een Buzzy Pazz van De Lijn voor inwoners met een speciale
kortingscode op de Voordeelpas jeugd-cultuur-sport.
Reglement taxicheques
De raad keurde het reglement ‘taxicheques’ goed. De taxicheques zijn bestemd voor jongeren tussen 16 en 25 jaar uit Nieuwpoort en zijn bedoeld om de verkeersveiligheid voor deze jongeren te verhogen. De gemeenten Veurne, De Panne en Koksijde
stappen mee in het project. Een taxicheque heeft een waarde van
€ 5. De jongeren kunnen een pakket taxicheques bestaande uit 6
genummerde stuks kopen voor € 5.

VARIA
Leuke buurtpleintjes met ruimte om
te bewegen
Wat vroeger nog Steunpunt Straten was, is nu Infopunt
Publieke Ruimte geworden.
Publieke ruimten zijn alle plaatsen (straten, pleinen en
parken) waar mensen graag naar buiten komen om onder
andere te bewegen of sociale contacten te leggen. Het is
belangrijk dat zo’n plaats goed ingericht is. Maar ook de
dynamische wisselwerking tussen het leven op straat en de
activiteiten zorgen voor de kwaliteit.
Jouw inbreng als burger is daarom ook nodig om een
kwaliteitsvolle publieke ruimte te creëren. Het Infopunt
Publieke Ruimte is het aanspreekpunt voor professionelen,
beleidsmakers en burgers die meer willen doen met hun
leefomgeving (www.publiekeruimte.info).
Om een publieke ruimte te plannen, te ontwerpen en in
te richten vind je heel wat informatie in het praktijkboek
Publieke Ruimte 2015. Het overzicht van recent gerealiseerde projecten, zoals de heraanleg van de Koude Keuken
in Brugge en het Dorpsplein Schorre in Middelkerke, geeft
je alvast heel wat inspiratie. Het boek biedt ook handvatten
om beweging toegankelijk en aantrekkelijk te maken in de
publieke ruimte zodat buurtbewoners gestimuleerd zijn om
meer te bewegen wat voor meer gezondheidswinst zorgt.
Je kan het boek ontlenen bij Logo Brugge-Oostende. Interesse? Neem contact op met charlotte.pascal@logobruggeoostende.be of ga naar de webshop op www.logobruggeoostende.be.

Bedrijventerrein De Noordvaart
Meer en meer bedrijven vestigen zich op het bedrijventerrein
‘De Noordvaart’. Je kan bij heel wat bedrijven terecht voor je
dagelijkse aankopen. Een volledige lijst van alle bedrijven vind je
terug op www.noordvaart.be.
Tijdens de wegenwerken o.a. in de Ramskapellestraat blijft het
bedrijventerrein bereikbaar!
Desondanks de gewijzigde verkeerssituatie aan de sluizen kan
je het bedrijventerrein makkelijk bereiken. Vanuit het stadscentrum rijd je over de Langebrug en volg je de richting van de
sluizen. Zo kom je terecht op de ring rond de sluizen (eenrichtingsverkeer) en kan je vervolgens links afslaan richting SintJoris. Net voor je het dorp bereikt, kan je opnieuw rechts afslaan
richting het bedrijventerrein ‘De Noordvaart’. Je kan via dezelfde
weg terug naar het stadscentrum van Nieuwpoort rijden door
op het einde van de Brugse Steenweg links af te slaan en het
eenrichtingsverkeer te volgen.
Het bedrijventerrein
‘De Noordvaart’ is ook
trots op hun nieuw logo!
Het bestuur blijft het bedrijventerrein ‘De Noordvaart’ vernieuwen! Met dank aan Maya Strobbe (voorzitter), Berdieke Rommel, Jacky Blomme, Erik Lazoore, Kristof Vercoutter, Alexander
Popieul, Kurt Keirsebilck en Karel Debouvery.

Inkomensvervangende
tegemoetkoming met 2% verhoogd
Op 1 september 2015 werd de inkomensvervangende
tegemoetkoming met 2% verhoogd.
Dit is een gevolg van de toepassing van de welvaartsenveloppe,
het budget dat de regering ter beschikking stelt om de
pensioenen en de laagste uitkeringen te verhogen.
De nieuwe maximum jaarbedragen sinds 1 september 2015
zijn:
• CategorieA: samenwonend met familieleden 		
in de eerste, tweede of derde graad: 6 673,04 euro
• Categorie B: alleenwonend of verblijvend en 		
gedomicilieerd in een voorziening: 10 009,56 euro
• Categorie C samenwonend met partner of kind
ten laste: 13 346,08 euro
Ontdek de nieuwe bedragen op de officiële website van
de FOD Sociale Zekerheid: http://www.socialsecurity.fgov.be/

BINNENKORT IN HET PLOPSA THEATER
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GEMEENTERAAD
12e Dag Zonder Krediet
‘Te mooi om waar te zijn!’
Zaterdag 28 november 2015
De boodschap ‘Te mooi om waar te zijn !’ vestigt
de aandacht op alles wat ‘gratis’ wordt aangeboden via reclame en marketingcampagnes, maar
waaraan in werkelijkheid vaak een verborgen kostenplaatje is
verbonden: kredietkaarten, koppelverkoop, getrouwheidskaarten, winstbeloftes, 0% leningen, …
Om deze boodschap tot verantwoord en bewust consumeren
breed te verspreiden, gaan in de laatste week van november
diverse acties door in het hele land, met de nationale actie in
Brussel als sluitstuk.

Een volledig overzicht van alle activiteiten vind je op www.dagzonderkrediet.be. Volg ook onzeFacebookpagina https://www.
facebook.com/dagzonderkrediet en verspreid mee de boodschap
via #temooiomwaartezijn!
Hulp nodig bij financiële problemen? Surf naar www.eerstehulpbijschulden.be of ga langs bij het OCMW of CAW in jouw buurt.

In de provincie West-Vlaanderen wordt samengewerkt met
scholen en organisaties binnen Jongerenwelzijn om het campagnethema op een interactieve manier in de kijker te zetten:
18-25-jarigen zijn immers extra gevoelig voor aantrekkelijke
‘gratis’ of goedkopere aanbiedingen...

Minder Mobielen Centrale
Nieuwpoort
zoekt nieuwe chauffeurs

Magic Nieuwpoort

De Minder Mobielen Centrale is er voor mensen die door
leeftijd, ziekte of handicap moeilijk weg kunnen, geen
openbaar vervoer kunnen nemen en slechts over een
beperkt inkomen beschikken.

Organisatie: Unizo Nieuwpoort en KMO Contact Westhoek
Vergeet alles wat je gezien hebt op het vlak van magie en
laat je op 11 november in Centrum Ysara verrassen door
‘The Magicians’!

Met uw eigen wagen vervoer je de klant zowel om medische (vb. doktersbezoek) als om sociale redenen (vb. om
deel te nemen aan het verenigings- en ontspanningsleven
of om iemand te bezoeken).

Tim Oelbrandt, Guinelli, Kurt Katana en Joe Pequerrucho
zijn 4 creatieve en getalenteerde heren die u een avondvullende en oogverblindende voorstelling brengen. Van sterk
visuele mirakels en onverklaarbare stunts met het brein
tot hilarische taferelen.

Als vrijwilliger breng je de mensen ter plaatse, help je
hen bij het in- en uitstappen van de wagen en begeleid je
hen indien nodig tot op hun bestemming.
Als chauffeur wordt er uiteraard rekening gehouden met
beschikbaarheid en mogelijkheden en ontvang je een
vergoeding per kilometer.
Elk jaar stijgt het aantal klanten van de Minder Mobielen
Centrale en nieuwe chauffeurs zijn meer dan welkom.
Heb je interesse om vrijwilliger te worden bij de MMC of
wens je meer informatie over de dienst, dan kan je steeds
terecht bij Stephanie Vandenbussche, verantwoordelijke
MMC, op het nummer 0475 42 67 19 of via mail stephanie.
vandenbussche@nieuwpoort.be.

11 november 2015 – Centrum Ysara

Alles komt aan bod.Een avond waar je zeker nog lang zal
over napraten!
Voorverkoop
Droogkuis Wasserij Modern Shop Kaai 10, Nieuwpoort
Standaard Boekhandel Albert I Laan 265 Nieuwpoort
UNIZO Kantoor Duinkerkestraat 17 Veurne
www.unizo.be/Nieuwpoort, via T 058 29 69 40
of per e-mail wim.lannoo@unizo.be.

INTERVIEW
Opa’s ‘patattestamper’
bleek Duitse handgranaat
Nieuwpoortenaar Willy Louwye werd geboren op 9 juli 1934
en heeft de Tweede Wereldoorlog van dichtbij meegemaakt.
Hij was amper zes jaar oud toen WO II uitbrak. Talloze
gebeurtenissen staan dan ook nog steeds op zijn netvlies
gebrand.
Het relaas van de intussen 81-jarige Willy begint in mei 1940.
De zesjarige knaap groeide op in de Albert I-laan, zonder broers
of zussen. Op een dag begon de aarde te beven door het oorverdovende geronk van motoren. Een squadron vliegtuigen was
op doortocht van Engeland naar Berlijn en dat zou Nieuwpoort
geweten hebben. Wat volgt, is een tot de verbeelding sprekende
getuigenis…
“Mijn vader – Eduard -, besliste meteen om de regenput om te
bouwen tot een oorlogsbunker. Voorzien van enkele strobalen
en gewapend met een riek, hield hij er de wacht. Meermaals
werd ik wakker omdat mijn vader in het holst van de nacht de
ratten doodstak die door het stro kropen. Na zeven lange dagen
verlieten we onze geïmproviseerde bunker en deden we een
lugubere ontdekking. Onze Duitse schaper was doodgeschoten en lag roerloos in het hondenhok, dat zich vlak naast onze
regenput bevond.”
“Het werd mijn vader te link en we zijn verhuisd naar een villa in
Nieuwpoort-Bad. Enfin, verhuisd, ’t is te zeggen: we hebben de
deur opengebroken van een leegstaand huis. Dat kon toen allemaal. We hebben er uiteindelijk enkele jaren gewoond en ik heb
er zelfs mooie herinneringen aan over gehouden. De soldaten
lieten de kinderen met rust. Soms kreeg ik snoep of een stukje
chocolade.”
“Ik ga nooit vergeten hoe angstig mijn vader was. Als kind
ervaar je die absurde oorlogssituatie op een andere manier. Ik
haalde kattenkwaad uit en was me niet zo bewust van het gevaar: meermaals gingen mijn vriendjes en ik ‘op avontuur’. Eén
keer kreeg ik een schop onder mijn kont omdat we een Duitse
soldaat gefopt hadden met een lege portefeuille die we gevonden hadden. De klassieke truc met het onzichtbaar touwtje, je
kent het wel. Toen ik wenend thuis kwam, gaf mijn vader de soldaat gelijk. Enkele dagen later was ik aan het spelen met een
kinderwagen. Toen een soldaat met pak en zak mij opmerkte,
nam hij meteen de kinderwagen in beslag om er al zijn gerief in
te leggen. Wééral stond ik thuis te wenen maar het deerde mijn
vader niet: “je moet je maar gedragen”, brieste hij.”
“Op een dag kwam mijn grootvader trots het huis binnengewandeld. ‘Kijk wat ik gevonden heb, een patattestamper’, riep hij
glunderend. Het duurde uiteraard niet lang voor ik die ‘patat-

testamper’ opgeëist had en ontdekte dat opa’s vondst veel
spectaculairder was. Het was een Duitse handgranaat! Je
weet wel, zo’n houten staaf met een bol op. Iemand had me
uitgelegd hoe het werkte en ik stond te popelen om het uit
te testen. Ik draaide een buisje los, trok aan een bolletje en
wierp de ‘patattestamper’ zo ver mogelijk weg. Niet veel later
hoorde ik een enorme knal en zag ik dat heel de voorgevel van
het kot dat naast ons huis stond, weggeblazen was. Ik was zo
bang dat ik gedurende drie weken ben binnen gebleven. Nog
een geluk dat mijn grootvader geen tijd had gehad om puree
te maken.”
“Ondanks alles kon de realiteit van de oorlog niet genegeerd
worden. Onderweg naar school kwam je om de twintig meter
een put tegen, om weg te duiken in geval van nood. De jaren
verstreken en gewonde soldaten werden weggevoerd op de
daken van de jeeps. Het oorverdovende geronk van de vliegtuigen maakte langzaamaan plaats voor zacht gezoem en de
rust keerde terug. Oef, de oorlog was voorbij.”

IN BEELD
FairTrade Marktactie
Op de wekelijkse vrijdagsmarkt van 2 oktober 2015, trok
de FairTrade Banaan heel wat aandacht. Alle geïnteresseerden konden genieten van een kopje (h)eerlijke Fair
Trade koffie, een verfrissend muntje en een banaan. Er
stond een infostand klaar om de marktgangers en andere
passanten te informeren over de doelstellingen van Fair
Trade en hen de weg te wijzen naar lokale handelaars die
eerlijke handel als prioriteit stellen.

Clean Up Day
Tijdens de Clean Up Day verzamelden tientallen
vrijwilligers 60,7 kilo restafval en 7,5 kilo PMD op
het strand en in de duinen van Nieuwpoort. Leuke
primeur: ter plaatse werd het restafval meteen
verwerkt tot nieuwe producten, zoals een masker.
Federplast (vereniging van producenten van kunststofindustrie), organiseerde deze actie samen met
Fost Plus en de stad Nieuwpoort.

Opening schietstand
De gloednieuwe schietstand werd op 27 september ll.
geopend en beschikt over liefst twintig 10-meterbanen,
tien 25-meterbanen en zeven 50-meterbanen. De kostprijs
van de moderne schietstand, gelegen onder het bekende
Koning Albert I-monument, bedraagt vier miljoen euro.

De Nieuwpoortse Wapensportkring telt momenteel 147
leden. Van links naar rechts: stichter Werther Pelgrim
met echtgenote Gerarda Legein, voorzitter Stefaan
Vandersteene en Willy Vandersteene. Oud-voorzitster
Rosa Laleman kon het helaas niet meer meemaken.
Ze overleed vorig jaar.

IN BEELD
Opening Zeedijk
Op vrijdag 11 september ll. werd de
vernieuwde zeedijk plechtig geopend
door wd. burgemeester Vanden
Broucke en Jacques D’Havé, administrateur-generaal van het Agentschap
Maritieme Dienstverlening en Kust
(MDK). Het Leopoldplein én het SintBernardusplein ondergingen een ware
metamorfose. Beide pleinen vormen
nu één open ruimte die aansluit op de
verkeersvrije zeedijk.

50.000ste bezoeker
Leon Kamps, uit het Nederlandse Grave,
werd geregistreerd als 50.000ste bezoeker van Westfront Nieuwpoort. Samen
met zijn echtgenote Jelleke Van Dongen
was hij op vakantie in Nieuwpoort en
bracht hij een bezoek aan het interactieve
bezoekerscentrum Westfront Nieuwpoort.

Beach Race
Ook zonder een stralende zon kan ons
strand dé plaats bij uitstek zijn voor ontspanning. Dat bewijst deze actiefoto van
Jacques Beel, die het zwoegwerk van een
lokale fietsclub zeer mooi in beeld gebracht
heeft!

IN BEELD
Diamanten jubileum
Georges Demunter en Gabrielle Mosselmans traden op 13 augustus 1955 in het
huwelijk. De jubilarissen baatten vroeger
een schilder- en behangwinkel uit. Het
echtpaar, afkomstig van Sint-GenesiusRode, bracht veel vakanties door in
Nieuwpoort. Acht jaar geleden verhuisden
Georges en Gabrielle naar een appartement in de Albert I-laan. Het koppel kreeg
twee kinderen en twee kleinkinderen.

Vijftig jaar gehuwd
Lucienne De Bille en Robert Leener
stapten op 21 augustus 1965 in het
huwelijksbootje. Robert was beroepshalve actief als metaalarbeider terwijl
Lucienne 14 jaar in een metaalfabriek
werkte. Het koppel is aangesloten bij
diverse verenigingen en trekt wekelijks
naar het vroegere thuisfront in Ruisbroek. De jubilarissen hebben twee
kinderen en 6 kleinkinderen met wie ze
een hechte band hebben.

Gouden paar
Jacques Van de Mergel en Jessy Davidt
huwden op 18 september 1965. Jacques
was actief als beroepsmilitair en ging in
1995 als korpsadjudant met pensioen.
Het koppel week uit naar Duitsland en
woonde een tijdje in de VS. Het Duitse
Marsberg was lange tijd hun thuisplaats.
Beide jubilarissen zijn fervente zwemmers en enthousiaste reizigers. Het
gouden paar heeft twee kinderen en drie
kleinkinderen.
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Maandag 2 november 2015
Engelenbeurs
Beurs met een uitgebreid assortiment engelenboeken, - kaarten, -informatie,...
Duur: 10 u. - 18 u.
Locatie: Cultuurhuis, Hoogstraat 2, Nieuwpoort
Info: www.engelcirkel.be - M 0477 41 14 97.
Meditatie-avond Engelcirkel
We creëren een rustig positief energieveld via
relaxatie en meditatie € 5 per sessie: imberwater inbegrepen. Kussen, mat en/of dekentje
meebrengen. Aanvang: 19.30 u.
Locatie: Cultuurhuis, Hoogstraat 2, Nieuwpoort.
Dinsdag 3 november 2015
Seastar Havenrondvaarten
Ontdek Nieuwpoort vanop het water? Exclusieve
zichten? Prachtig panorama van de Noordzee?
Ontdek de gezelligste vissershaven en de grootste jachthaven van Noord-Europa, het Albert Imonument, de vismijn, het sluizencomplex ‘De
Ganzepoot’ en het natuurreservaat ‘Ysermonding’ ?
Van 15 u. tot 16 u. Kostprijs: € 9, 50.
Locatie: Rederij Seastar, R.Orlentpromenade 2,
8620 Nieuwpoort.
Schelpenwandeling
We schuimen het herfststrand af op zoek naar
schatten uit de zee. Gratis deelname. Vooraf
inschrijven is niet nodig. Afspraak om 10.30 u.
aan de dienst toerisme, Hendrikaplein 11. Info
en organisatie: kinderboerderij ‘De Lenspolder’
– kinderboerderij@nieuwpoort.be.
Theatervoorstelling Hans en Grietje
Meer info: op p. 8.
Woensdag 4 november 2015
Bezoek met gids aan het Vlaams Natuurreservaat De IJzermonding te Nieuwpoort
Tijdens de herfstvakantie kunnen we een bezoek aan de IJzermonding niet laten varen. Een
ervaren natuurgids neemt je mee doorheen de
mooiste parel van Nieuwpoort met zijn rijke fauna en flora. Zin om een aalscholver, bergeend of
scholekster van dichtbij te zien, doe dan zeker
uw verrekijker mee. Misschien spot je nog een
rustende zeehond.
Gratis deelname, geen inschrijving vereist.
Duur: 10 u. – 12 u. Organisatie: Kinderboerderij
‘De Lenspolder’.
Locatie: Parking Halve Maanstraat.
Kinderfilmnamiddag: Shaun het schaap
Meer info: op p. 8.
Lezing: oog in oog met het IJzeren gordijn
Een unieke ontdekkingstocht langs het voormalige
“IJzeren gordijn”.
Prijs: € 4 - Leden Davidsfonds: € 3

Locatie: Cultuurhuis, Hoogstraat 2, Nieuwpoort.
Aanvang: 14.30 u.
Info op T 058 23 59 97 of via michielbrysbaert@
skynet.be
Donderdag 5 november 2015
Seastar Havenrondvaarten
Ontdek Nieuwpoort vanop het water? Exclusieve
zichten? Prachtig panorama van de Noordzee?
Ontdek de gezelligste vissershaven en de grootste jachthaven van Noord-Europa, het Albert Imonument, de vismijn, het sluizencomplex ‘De
Ganzepoot’ en het natuurreservaat ‘Ysermonding’?
Van 15 u. tot 16 u. Kostprijs: € 9,50.
Locatie: Rederij Seastar, R.Orlentpromenade 2,
8620 Nieuwpoort.
Cinema City: The age of Adaline
Prijs: € 4 Voordeelpas: € 2 Filmpas: € 2,50 €
25 voor 10 entrees). Locatie: Centrum Ysara,
Dienstweg Havengeul 14, Nieuwpoort. Aanvang:
14 u. en 20 u.
Spinnenwandeling op de kinderboerderij
Kom van alles te weten tijdens deze toffe kidswandeling rond de kinderboerderij. Locatie:
Kinderboerderij De Lenspolder, Elf Juliwijk 6A,
Nieuwpoort.
Tijdstip: 14 u. – 16 u. Tijdig inschrijven want de
plaatsen zijn beperkt!
Info: kinderboerderij@nieuwpoort.be.
Vrijdag 6 november – zondag 8 november 2015
Gezinsweekend
Even zalig uitwaaien aan zee tijdens de herfstvakantie? De Barkentijn verwent je tijdens een zalig weekendje ontspannen in Nieuwpoort. Prijs:
€ 99 Personen tussen 5 en 13 jaar: € 65. Onder 5
jaar: gratis. Prijs op basis van tweepersoonskamer met toilet en douche. Inbegrepen: vol pension van vrijdagavond t/m zondagmiddag. Locatie:
Barkentijn, Albert I laan 126, Nieuwpoort.
Zaterdag 7 november 2015
Indoor Rommelmarkt
Van 6.30 u. tot 18 u. in de stedelijke Vismijn.
Toegangsprijs: € 2,50 incl. drankje. 140 standen.
Organisatie: Vriendenkring stad Nieuwpoort.
Seastar Havenrondvaarten
Ontdek Nieuwpoort vanop het water? Exclusieve
zichten? Prachtig panorama van de Noordzee?
Ontdek de gezelligste vissershaven en de grootste jachthaven van Noord-Europa, het Albert Imonument, de vismijn, het sluizencomplex ‘De
Ganzepoot’ en het natuurreservaat ‘Ysermonding’?
Van 15 u. tot 16 u. Kostprijs: € 9,50.
Locatie: Rederij Seastar, R.Orlentpromenade 2,
8620 Nieuwpoort.

Theatervoorstelling: Dimitrie Leue & Warre
Borgmans: Rataplan: Het Lortchersyndroom
Meer info op p. 9.
Woensdag 11 november 2015
Leren zwemmen voor volwassenen en senioren
Heb je al altijd willen leren zwemmen, maar
deze stap niet durven zetten? Onder begeleiding van onze redders leer je deze waterangst
overwinnen en de juiste ademhaling en gecoördineerde bewegingen toepassen. Is dit iets voor
jou? Schrijf dan snel in, want de plaatsen zijn
beperkt!
Telkens van 10.30 u. tot 11.15 u.
Prijs: € 2,30 per les, 1 stempel op sportpas
of € 1,75.
Info via zwembad@nieuwpoort.be of op
T 058 23 38 88.
Vrijdag 13 november 2015
Theatervoorstelling: Xander De Rycke:
Tien jaar bezig, twee jaar grappig
Nog altijd de jongste beroepscomedian van het
land, en toch al een veteraan die zijn grootste
hits kan presenteren in Tien jaar bezig, twee
uur grappig. Ga kijken want van balorige puber
(in zijn eerste comedyshow) tot gemiddelde Vlaming (in Zijn derde show): Xander De Rycke is de
hofnar van een generatie.
Aanvang: 20 u. Tickets: VVK € 10 ADD € 12,50
Korting voor – 26 jaar en 60+. Voordeelpas voor
de Nieuwpoortse jeugd: 50% korting.
Locatie: City Valkestraat 18, Nieuwpoort
Zaterdag 14 november 2015
Familievoorstelling ‘Opgeraapt’
en ‘Van voet tot hoed’
Verteltheater met poppen voor De Wolk vzw. Een
voorstelling bestaande uit 2 verhalen, verteld
met eerder ongewone poppen: zoekgeraakte
knuffels, alledaagse, afgedankte en weggegooide voorwerpen, … opgeraapt en liefdevol gereanimeerd. Voor kinderen vanaf 4 jaar.
Tickets: VVK € 6 Leden Gezinsbond: € 5
ADD € 8 Leden Gezinsbond: € 7 (cultureel
abonnement Nieuwpoort geldig).
Jeanne panne bikers go back to te 90’
Party met muziek uit de nineties. Toegang vanaf
16 jaar. Prijs: VVK € 8 - ADD € 10 Locatie: Zaal
Iseland, vismijn, Kaai 0, Nieuwpoort.
Tickets: Martkplein 18, Nieuwpoort, garage Sarrazijn, Nieuwpoortlaan 125 Lombardsijde, Café
De Ganzepoot P. Deswartelaan 5, Nieuwpoort.
Zondag 15 november 2015
Kunstendag voor kinderen: Workshop CWRM
Van 2014 tot 2018 kunnen mensen wereldwijd
workshops volgen om samen 600.000 beeldjes
te maken uit klei: één beeldje voor iedere gesneuvelde op Belgische bodem. Alle beeldjes
samen zullen uiteindelijk de land art installatie
ComingWorldRememberMe vormen op het nie-
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mandsland van de frontzone rond Ieper. Kom jij
ook een beeldje maken?
Inschrijven via cwrm@vzwkunst.be.
Aanvang: 13.30 u. – 15 u. Prijs: € 5.
Locatie: Bommenvrij, Schoolstraat 48,
Nieuwpoort.
Organisatie: vzw Kunst.
Maandag 16 november 2015
Documentaire: Reisverslag Zuid-Afrika
We proberen de sfeer op te snuiven van een
complex land dat alom (terecht) geroemd wordt
om zijn natuurschoon, niet in het minst om zijn
wildparken, maar een land dat ook vaak internationaal uitgespuwd werd omwille van zijn decennialange onderdrukking van de overgrote meerderheid van zijn bevolking.
Aanvang: 14 u. Tickets: € 5; OKRA-leden: € 3
Cultuurabonnement Nieuwpoort is geldig.
Groepseducatie diabetes
Kreeg u recent de diagnose diabetes type 2? Zit
u met veel vragen over diabetes type 2? Het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Centraal WestVlaanderen organiseert te Nieuwpoort gratis
groepssessies voor diabetespatiënten en mantelzorgers. Tijdens drie avonden komt u alles
te weten over diabetes type 2. Aanvang: 19.30 u.
Locatie: Cultuurhuis, Hoogstraat 2, Nieuwpoort.
Info: T 051 20 82 07.
Woensdag 18 november 2015
Leren zwemmen voor volwassenen en senioren
Heb je al altijd willen leren zwemmen, maar deze
stap niet durven zetten? Onder begeleiding van
onze redders leer je deze waterangst overwinnen en de juiste ademhaling en gecoördineerde
bewegingen toepassen. Is dit iets voor jou?
Schrijf dan snel in, want de plaatsen zijn beperkt!
Telkens van 10.30 u. tot 11.15 u. Prijs: € 2,30 per
les, 1 stempel op sportpas of € 1,75
Info via zwembad@nieuwpoort.be
of op T 058 23 38 88.
Donderdag 19 november 2015
Cinema City: Suite Française
Prijs: € 4 Voordeelpas: € 2 Filmpas: € 2,50
(€ 25 voor 10 entrees). Locatie: Centrum Ysara,
Dienstweg Havengeul 14, Nieuwpoort. Aanvang:
14 u. en 20 u.
Vrijdag 20 november 2015
Quiz van de sportdienst
Meer info op p. 12.
Zaterdag 21 november 2015
Opleiding GMDSS SRC Certificaat 2015
Nieuwpoort
Prijs: € 130 inclusief cursus!
Locatie: Piramide VZW Nieuwpoort, Watersportlaan 11, Nieuwpoort.
Info: vlaamsezeezeilschool.be - T 058 23 52 32.

Zaterdag 21 en zondag 22 november 2015
Dertig jaar Nieuwpoort Concert Band
met Ishtar
In 2015 bestaat de Nieuwpoort Concert Band
dertig jaar. Het eerste concert start zaterdag om
20 u., het tweede concert start zondag om 15 u.
Presentatie: Dimitri Verbrugge. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Tickets:
dienst cultuur of toerisme, stad Nieuwpoort.
Prijs: VVK € 12 ADD € 15.
Maandag 23 november 2015
Groepseducatie diabetes
Kreeg u recent de diagnose diabetes type 2? Zit
u met veel vragen over diabetes type 2? Het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Centraal WestVlaanderen organiseert te Nieuwpoort gratis
groepssessies voor diabetespatiënten en mantelzorgers. Tijdens drie avonden komt u alles
te weten over diabetes type 2. Aanvang: 19.30 u.
Locatie: Cultuurhuis, Hoogstraat 2, Nieuwpoort.
Info: T 051 208 207.
Woensdag 25 november 2015
Leren zwemmen voor volwassenen en senioren
Heb je al altijd willen leren zwemmen, maar
deze stap niet durven zetten? Onder begeleiding van onze redders leer je deze waterangst
overwinnen en de juiste ademhaling en gecoördineerde bewegingen toepassen. Is dit iets voor
jou? Schrijf dan snel in, want de plaatsen zijn
beperkt!
Telkens van 10.30 u. tot 11.15 u. Prijs: € 2,30 per
les, 1 stempel op sportpas of € 1,75
Info via zwembad@nieuwpoort.be of op T 058 23
38 88.
Donderdag 26 november 2015
Theatervoorstelling: De Perfecte Vrouw
Hilarische komedie van Norm Foster over de
zoektocht naar perfectie. Aanvang: 20 u. Locatie:
Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14, 8620
Nieuwpoort. Tickets: € 15.
Vrijdag 27 november 2015
Jelle Cleymans: Napoleon XXIII
Meer info op p. 9.
Maandag 30 november 2015
Groepseducatie diabetes
Kreeg u recent de diagnose diabetes type 2? Zit
u met veel vragen over diabetes type 2? Het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Centraal WestVlaanderen organiseert te Nieuwpoort gratis
groepssessies voor diabetespatiënten en mantelzorgers. Tijdens drie avonden komt u alles
te weten over diabetes type 2. Aanvang: 19.30 u.
Locatie: Cultuurhuis, Hoogstraat 2, Nieuwpoort.
Info: T 051 20 82 07.

Woensdag 2 december 2015
Leren zwemmen voor volwassenen en senioren
Heb je al altijd willen leren zwemmen, maar
deze stap niet durven zetten? Onder begeleiding van onze redders leer je deze waterangst
overwinnen en de juiste ademhaling en gecoördineerde bewegingen toepassen. Is dit iets voor
jou? Schrijf dan snel in, want de plaatsen zijn
beperkt!
Telkens van 10.30 u. tot 11.15 u.
Prijs: € 2,30 per les, 1 stempel op sportpas of
€ 1,75.
Info via zwembad@nieuwpoort.be of
op T 058 23 38 88.
Donderdag 3 december 2015
Cinema City: Brabançonne
Prijs: € 4 Voordeelpas: € 2 Filmpas: € 2,50 (€
25 voor 10 entrees). Locatie: Centrum Ysara,
Dienstweg Havengeul 14, Nieuwpoort.
Aanvang: 14 u. en 20 u.
Maandag 7 december 2015
Meditatie-avond Engelcirkel
We creëren een rustig positief energieveld via
relaxatie en meditatie. € 5 per sessie: imberwater inbegrepen. Kussen, mat en/of dekentje
meebrengen. Aanvang: 19.30 u. Locatie: ‘t Cultuurhuis, Hoogstraat 2, Nieuwpoort.
Dinsdag 8 december 2015
Crea-avond: kerstversiering
Kerstversiering maken (org. Gezinsbond & KVLV
Ramskapelle). Aanvang: 20 u.
Meer info volgt later.
Woensdag 9 december 2015
Leren zwemmen voor volwassenen en senioren
Heb je al altijd willen leren zwemmen, maar
deze stap niet durven zetten? Onder begeleiding van onze redders leer je deze waterangst
overwinnen en de juiste ademhaling en gecoördineerde bewegingen toepassen. Is dit iets voor
jou? Schrijf dan snel in, want de plaatsen zijn
beperkt!
Telkens van 10.30 u. tot 11.15 u.
Prijs: € 2,30 per les, 1 stempel op sportpas
of € 1,75.
Info via zwembad@nieuwpoort.be
of op T 058 23 38 88.
Zaterdag 12 december 2015
Concert: Out of the blues
Meer info op p. 9.
Donderdag 17 december 2015
Cinema City: Selma
Prijs: € 4 Voordeelpas: € 2 Filmpas: € 2,50 (€
25 voor 10 entrees). Locatie: Centrum Ysara,
Dienstweg Havengeul 14, Nieuwpoort. Aanvang:
14 u. en 20 u.

in Nieuwpoort
Vrijdag 18 december 2015
Slotshow Iedereen Komiek
Meer info op p. 9.
Kerstconcert: Orlandusensemble
Kerstconcert door het Orlandusensemble uit
Oostende o.l.v. Peter Ledaine. Op het programma staan Vlaamse en Engelse kerstliederen en
barokmuziek van Bach en tijdgenoten.
Aanvang: 20 u.
Kaarten: Sabine Slembrouck - T 058 23 73 76
Michiel Brysbaert – T 058 23 59 97.
Prijs: € 10 Leden Davidsfonds € 8 ADD € 12
Woensdag 23 december 2015
Kinderfilmnamiddag: De kleine prins
Meer info op p. 8.
Zondag 27 december 2015
Travestieshow
Travestieshow in de tearoom van vakantiecentrum Floréal.
Organisatie en locatie: www.florealgroup.be,
Floreal, Albert-I-laan 74, Nieuwpoort.
Aanvang om 21 u.
Woensdag 30 december 2015
Kinderfilmnamiddag: De Pinguins van
Madagascar
Meer info op p. 8.
15 oktober tot 8 november 2015
Tentoonstelling - schilderkunst
Kunstenaar Yen Javar nodigt drie vrienden uit.
Locatie: Stadshalle, marktplein 5, Nieuwpoort.
Van 15 oktober 2015 tot 8 november 2015: zo, ma,
woe, do, vrij, za van 13 u. tot 17 u. (di gesloten).
Zondag 1 november – vrijdag 6 november 2015
Windsurfkamp: internaat
Zondagavond verwelkomen we jullie in ‘t Kraaienest. Heel de week is dit jullie thuis! Vanaf
maandagmorgen starten de windsurflessen.
Tot vrijdag staat er elke dag windsurfen op het
programma, zodat jullie op ‘t einde van de week
je brevet basis of evolutie 1 kunnen afleggen. ‘s
Avonds staan andere activiteiten gepland zoals 1
tg allen, kampvuurtje, filmpje, misschien feestje
;-),...Koko Loco, Nieuwdammeweg 19, Nieuwpoort. Info: sportkampen@kokoloco.be - T 058
23 14 04
Maandag 2 november – vrijdag 6 november 2015
Windsurfkamp: externaat
In november vindt van maandag 2 november
2015 tot vrijdag 6 november 2015 van 9 u. tot 17
u. een windsurfkamp plaats. Zowel voor beginners als voor gevorderden. Vanaf 9 jaar. Locatie:
Surfclub Koko Loco, Nieuwdammeweg 19, 8620
Nieuwpoort.

Van 2 november 2015 tot 6 november 2015
Sportreis rond de wereld
Hou je van sporten dan kun je je hartje ophalen bij een hele resem aan toffe activiteiten zoals balsporten, zwemmen, unihockey, tennis,...
noem maar op. Van dinsdag tot vrijdag van 8.30
u. tot 11.30 u. Prijs: € 30 Niet-Nieuwpoortenaar:
€ 35 Locatie: Stedelijke sportzaal, Leopold II
park, Nieuwpoort.
26 december – donderdag 31 december 2015
Vakantiekamp voor kinderen met en zonder
beperking – Amu-zand op’t Strand
Bedekt onder een mooie witte sneeuwlaag
heeft de kust ook heel wat te bieden. We spelen
de gekste spelletjes, maken een avontuurlijke
strandwandeling en genieten achteraf van een
lekkere warme chocomelk. Kleurrijke kerstlichtjes en vrolijke kerstmuziek zorgen bovendien voor een gezellige eindejaarssfeer; Dat wil
je toch niet missen? Prijs: € 350 Bond Moyson
Ledenprijs: € 230 Inbegrepen in de prijs: heenen terugreis per autocar. Verblijf in vol pension.
Vakantiegadget.
Dagelijks tien- en vieruurtje. Begeleiding door
ervaren en gebrevetteerde monitoren.
Gevarieerd spelaanbod incl. aangeboden activiteiten.
Locatie: De Barkentijn, Albert I-laan 126,
Nieuwpoort. Info - T 093 33 57 50
Van 26 december 2015 tot 31 december 2015
Sneeuwkastelen & zandmannetjes
De zee en het strand in een besneeuwd winterlandschap... de ideale omgeving voor een fantastische eindejaarsvakantie! Tijdens deze laatste
dagen van het jaar voorziet JOETZ een onvergetelijk avontuur in De Barkentijn. Sfeer en gezelligheid zullen zeker niet ontbreken... Hopelijk jij
ook niet?
Prijs: € 295 Bond Moyson Ledenprijs: € 145
Locatie: De Barkentijn, Albert-I-laan 126,
Nieuwpoort
info: www.joetz.be
Maandelijkse vergadering Koninklijke
Postzegelclub van de Westhoek
Elke eerste zondag van de maand (behalve in juli
en augustus): ledenvergadering met info over filatelie in het algemeen, verkoop onder de leden
en tombola. Ruilmogelijkheid via ruilboekjes.
Gezellige sfeer. Locatie: Hotel Cosmopolite,
Koning Albert I laan 141, Nieuwpoort.
Info -T 058 23 37 42
Van 27 juni 2015 tot 19 juni 2016
Expo: Les Demoiselles de Nieuport
Les demoiselles de Nieuport. 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.
Tickets: € 7 = inbegrepen in ticket Westfront Volwassenen: € 7 Kinderen t/m 6 jaar: gratis
Jongeren tussen 7-25 jaar: € 5
Locatie: Westfront Nieuwpoort, Kustweg 2
Van 30 juli 2015 tot 30 april 2018
Workshop: beeldhouwkunst
Van 2014 tot 2018 kunnen mensen wereldwijd
workshops volgen om samen 600.000 beeldjes te
maken uit klei: één beeldje voor iedere gesneuvelde op 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? Inschrijven via lotte.moeyaert@vzwkunst.be
Voor € 5 word je peter of meter van een beeldje.
Je naam komt op een dog tag aan het beeldje te
hangen, samen met de naam van een slachtoffer
van op de Namenlijst van het IFFM. De helft van
dit bedrag gaat naar een goed doel dat kinderen
steunt die nu in oorlogssituaties leven.
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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

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

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

prestigieus project te Nieuwpoort
toplocatie - zeedijk

www.immo-maritiem.be +32 (0)58 23 78 79
Albert 1 laan 281 • 8620 Nieuwpoort

handelszaak, inning achterstallige facturen, contracten, ...
• Milieuproblematiek

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

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

2 Hemels Heerlijke Bieren
en een artisanale kaas
Te koop bij Toerisme Nieuwpoort en bij enkele
handelszaken. Vind de lijst met verkooppunten op
www.jeannepanne.be.
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