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MILIEU
Ophaling huisvuil juli en augustus 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: 6 en 20 juli, 3, 17 en
31 augustus 2015 (enkel in de toeristische
zone: 13 en 27 juli, 10 en 24 augustus 2015)
- Ophaling papier en karton: 13 juli en
10 augustus 2015
- Ophaling GFT: 13 en 27 juli, 10 en
24 augustus (enkel in de toeristische zone:
13 en 27 juli, 10 en 24 augustus 2015)
Zone B: Simli
- Ophaling huisvuil: tweewekelijks op dinsdag.
- Ophaling PMD: 6 en 20 juli, 3, 17 en 31
augustus 2015
- Ophaling papier en karton: 13 juli en 10
augustus 2015
- Ophaling GFT: 13 en 27 juli, 10 en 24 augustus

Zone C: nieuwe wijken
- Ophaling huisvuil: tweewekelijks
op dinsdag.
- Ophaling PMD: 6 en 20 juli, 3, 17
en 31 augustus 2015
- Ophaling papier en karton: 13 juli
en 10 augustus 2015
- Ophaling GFT: 13 en 27 juli, 10 en
24 augustusZone D: stadskern
- Ophaling huisvuil: wekelijks op
donderdag.
- Ophaling PMD: 6 en 20 juli, 3, 17
en 31 augustus 2015
- Ophaling papier en karton: 14 juli
en 11 augustus 2015
- Ophaling GFT: 13 en 27 juli, 10
en 24 augustus

Het afval mag ten vroegste de dag voor de ophaling aangeboden worden.
Van 1 april t.e.m. 30 september is dit vanaf 20 u.
Alle afvalkalenders: www.nieuwpoort.be. Extra informatie: www.ivvo.be.

Afvaltips

Zone E: buitenrand stad, Sint-Joris
en Ramskapelle
- Ophaling huisvuil: tweewekelijks
op vrijdag
- Ophaling PMD: 6 en 20 juli, 3, 17
en 31 augustus 2015
- Ophaling papier en karton: 14 juli
en 11 augustus 2015
Ophaling GFT: 13 en 27 juli, 10 en
4 augustus
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.

tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Deze beperking
kan worden bereikt door een slibvangput en een vetafscheider
PMD: Steek meer PMD in je zak, hou meer geld op zak!
te installeren. Daarbij is het uiteraard van belang dat er continue
Plet je lege plastic flessen en flacons (dop erop), drankaandacht is voor het zo veel mogelijk voorkomen dat vet in het afvalwater geraakt. Dit betekent dat van de exploitant verwacht mag
blikjes en drankkartons vóór je ze sorteert. Zo spaar je
worden dat hij preventiemaatregelen neemt om de hoeveelheid
PMD-zakken én centen.
vet in het afvalwater terug te dringen. Dit kan door zorgvuldig te
Kapotte lampen horen niet thuis bij het restafval. Denk
werken. Bij restaurants en horecagelegenheden moeten maaltijdmaar aan gasontladingslampen (spaarlampen en fluorestanten zoveel mogelijk droog worden verwijderd alvorens het
rescentiebuislampen, de zogenaamde tl-lampen): die beservies afgespoeld wordt. Het gebruik van een voedselrestvervatten kwik en zijn dus Klein Gevaarlijk Afval. En vergeet
maler is verboden. Ook met reinigingsmiddelen moet zorgvuldig
ook LED-lampen niet. Gooi ze niet in de vuilnisbak, maar
worden omgegaan. Overdosering kan leiden tot emulgeren van
kijk op watmetmijnlamp.be voor het containerpark of de
het vet in het afvalwater. De kans bestaat dat dit vet verderop in
winkel in uw buurt.
het riool stolt en alsnog tot verstopping kan leiden. Doordat het
stromende afvalwater in de afscheider wordt afgeremd, vindt door
Horeca en de noodzaak inzake
het verschil in dichtheid van het vuil ten opzichte van het afvalwavoorzien van vetafscheiders
ter afscheiding plaats in de vorm van bezinking (slib) en flotatie
(olie of vet). Dit noemt men gravitaire afscheiding. De goede
Het lozen van plantaardige of dierlijke oliën of vetten is vanuit werking van de afscheider is afhankelijk van een lage en stabiele
het oogpunt van de doelmatige werking van het openbaar
stroomsnelheid (een laminaire doorstroming) van het afvalwater
riool ongewenst, omdat gestold vet zich in het riool kan
gecombineerd met een bepaalde verblijftijd in de afscheider. Dit
afzetten. Dat vermindert de afvoercapaciteit van het riool en
wordt bereikt door verschillende schotten in de afscheider en de
kan zelfs tot verstopping leiden. Met het plaatsen van een
afscheider groot genoeg te maken. Daarnaast spelen factoren als
goed gedimensioneerde en goed onderhouden combinatie
periodiek onderhoud (lediging en reiniging), temperatuur van het
van vetafscheider met slibvangput kunnen deze problemen
afvalwater, gebruik van schoonmaakmiddelen mee. Aan de hand
worden voorkomen.
van een capaciteitsberekening van de vetvang kan er nagegaan
Uitgangspunt is dat het lozen van plantaardige of dierlijke
worden na welke periodes er een onderhoud dient te gebeuren. Dit
oliën en vetten zoveel mogelijk moet worden voorkomen,
kan opgevraagd worden bij de leverancier van de vetvang.

MILIEU
Meeuwen
Net zoals het afgelopen jaar, zal onze stad in
2015 wellicht weer geconfronteerd worden
met klachten, inzake overlast door de zilvermeeuw en de kleine
mantelmeeuw. Opengepikte vuilniszakken en het daarbij horende
vuile straatbeeld, het gekrijs en het agressieve gedrag van de
meeuwen, worden als hinderlijk ervaren en ergert de stadsbewoners. Vandaar is het onontbeerlijk dat zowel door bewoners als het
bestuur acties worden ondernomen. Reeds enige jaren is er een
handige brochure met tips, om acties te ondernemen en nestvorming door meeuwen te voorkomen. Er wordt dan ook terug speciale
aandacht gevraagd om op appartementsgebouwen in eigen beheer,
de nodige maatregelen te nemen om nestvorming door meeuwen
te voorkomen.
Wil jij iets melden over meeuwen in relatie tot afval of broedgevallen? Vul dan het meldingsformulier in via http://krt.be/
meeuwenmelding.
Ook vanuit het stadsbestuur zelf, zat men niet stil. Het bestuur
heeft een vertegenwoordiging in de sedert 2009 opgerichte ‘stuurgroep beheerregeling meeuwen’, waar in overleg met verschillende
actoren een beheerregeling werd opgemaakt om een duurzame
oplossing te vinden voor de zich stellende problemen tussen soortenbescherming en de economische en toeristische belangen. Deze
beheerregeling kan verschillende maatregelen bevatten gaande van
sensibiliseringsacties tot specifieke beheers- of bestrijdingsacties.
Het door de verschillende actoren goedgekeurde ontwerp beheerregeling werd echter nog niet ondertekend. Verder zijn er sinds
een paar jaar enkele belangrijke aanpassingen in het afvalbeleid
aangebracht, om de netheid in de gemeente te waarborgen en
meeuwenoverlast te beperken. Zo werd in het verleden een nachtronde voorzien voor de inzameling van restafval in zakken waardoor
het restafval sneller uit het straatbeeld verdween en minder kans
gaf aan de meeuwen om vuilniszakken open te pikken. Ook de
ondergrondse afvalcontainers passen in dit beleid. Tenslotte zal er
scherper toegezien worden op de naleving van de politieverordening
betreffende het voederverbod op de openbare weg. Dit verbod is
reeds meerdere jaren van kracht.
Al deze maatregelen samen, moeten ons in staat stellen in harmonie samen te leven met de acrobaat van de zee bij uitstek, de
meeuw. Alhoewel het gevoel bestaat dat het aantal meeuwen
toeneemt, spreken de cijfers dit tegen. Sinds een tiental jaar neemt
de meeuwenpopulatie af in Vlaanderen, doch door de toenemende
menselijke activiteit aan de kust, verdwijnen de natuurlijke broedplaatsen en raken de meeuwen steeds meer in de verdrukking.
Vandaar opnieuw de oproep, om op de appartementsgebouwen
waar er nog geen maatregelen getroffen werden ter voorkoming
van nestvorming door meeuwen, de nodige acties te laten uitvoeren. Dit kan door regelmatig het dak van het gebouwencomplex te
betreden (in het bijzonder van maart tot eind juli), mogelijk nestmateriaal te verwijderen en/of netten en pinnen te plaatsen op risicolocaties.
tips en vragen, raadpleeg de folder van het Coördinatiepunt
Duurzaam Kustbeheer (CDK) of op www.meeuwenindestad.be.

Opnieuw 32 West-Vlaamse
gemeenten engageren zich voor 20%
minder CO2-uitstoot tegen 2020
Op woensdag 3 juni ondertekenden nog eens 32 WestVlaamse gemeenten, onder impuls van WVI en de Provincie West-Vlaanderen, het Burgemeestersconvenant. Ook
Nieuwpoort was van de partij. Hiermee verbinden deze
gemeenten zich er toe 20 % minder CO2 op hun grondgebied uit te stoten tegen 2020. Dit kan door in te zetten
op efficiënt energiegebruik en hernieuwbare energie. Het
engagement is niet vrijblijvend. Door de opmaak van een
inventaris van CO2-uitstoot op hun grondgebied, de zogenaamde nulmeting, en een doordacht actieplan moet aangetoond worden dat het doel tegen 2020 bereikt wordt. Een
tweejaarlijkse rapportering over de activiteiten garandeert
de opvolging van het project. Het Burgemeestersconvenant is door de Europese Unie in het leven geroepen om de
lokale ambities op vlak van energie en klimaat kracht bij te
zetten. Het past binnen de Europese doelstelling om tegen
2020 20 % minder CO2 uit te stoten, 20 % minder energie
te verbruiken en 20 % van het totale energiegebruik uit
hernieuwbare bronnen halen

Hoe overlast met de vos vermijden?
De vos is allicht één van de meest besproken roofdieren.
Het is een opportunist in zijn voedselkeuze, een alleseter, die bij gelegenheid ook pluimvee op het menu heeft
staan. Zijn alle vossen dan kippendieven? Niet noodzakelijk. Maar wie de kat bij de melk - of de vos bij de kippen
- zet, vraagt om problemen: geen vos zal aan die verleiding weerstaan. De paniekreactie van het pluimvee op
de aanwezigheid van een vos in het hok, zorgt ervoor dat
de vos meer dieren doodt dan noodzakelijk omdat zijn
jachtinstinct wordt aangewakkerd, tot de rust weerkeert.
Dit fenomeen wordt surplus killing genoemd en heeft de
vos heel wat negatieve publiciteit opgeleverd. Toch is er
ook in een dicht bevolkt Vlaanderen - waar bijna in elk
vossenterritorium wel een kippenhok staat - plaats voor
de vos.

INFRASTRUCTUUR
WEGEN EN RIOLERINGSWERKEN
O.L.-Vrouwstraat
Op 1 juli starten de wegen- en rioleringswerken in de
O.L.-Vrouwstraat, Astridlaan en Oude Veurnevaart.
De trottoirs zullen opgebroken worden zodat de nutsbedrijven
nieuwe ondergrondse kabels en leidingen kunnen plaatsen.
Daarna, ongeveer rond 10 augustus, worden de rioleringswerken aangevat.
Deze werken worden uitgevoerd in verschillende fases:
• Fase 1: O.L.-Vrouwstraat tussen de Astridlaan en woning
nr. 49A + de Astridlaan tussen Oude Veurnevaart en
O.L.-Vrouwstraat.
• Fase 2: Woning O.L.-Vrouwstraat nr. 49A en inrit
OCMW-gebouw.
• Fase 3: Inrit OCMW-gebouw en E. Coppietersstraat.
• Fase 4: E. Coppietersstraat en Willem De Roolaan.

De uitvoeringstermijn van de wegen- en rioleringswerken
bedraagt 150 werkdagen.
Het uitvoeringsplan is raadpleegbaar op onze website
www.nieuwpoort.be onder het luik inwoner, rubriek wonen –
verkeer en mobiliteit – openbare werken.
Bijkomende informatie over de infrastructuurwerken:
Technische dienst, Erwin Cloet – T 058 22 44

Ramskapellestraat
Het Agentschap Wegen en Verkeer, de stad Nieuwpoort en
IWVA werken momenteel aan de vernieuwing van de N356
Ramskapellestraat tussen de Brugse Steenweg (N367) en de
Diksmuidse Weg (N355), met uitzondering van de dorpskern
van Ramskampelle. Wegens technische omstandigheden zal de
fasering er voor het verdere verloop van de werken anders gaan
uitzien dan oorspronkelijk gepland.

INFRASTRUCTUUR
De bestaande betonnen rijweg wordt vervangen door een
asfaltweg en aan de oostzijde van de rijweg legt men een dubbelrichtingsfietspad aan. Tegelijkertijd worden de woningen
aangesloten op de DWA-riolering (droogweerafvoer). De werken
op het vak Ramskapelle-Diksmuidse Weg zijn reeds afgewerkt.
En ondertussen zijn de werken tussen het kruispunt Ambachtenstraat-Toevluchtweg tot net voor het kruispunt met de 6de
Liniestraat (fase 1c) gestart.
Fase 1c en fase 2
De voorbije weken is gebleken dat een middendruk gasleiding
in het vak Brugse Steenweg-Ambachtenstraat (fase 1a) alsnog
verplaatst zal moeten worden. Dit zou pas mogelijk geweest
zijn tegen oktober 2015, waardoor de uitvoering van de werf
zou opschuiven indien men de oorspronkelijke fasering zou
aanhouden.
In het kader van de herdenkingen rond de Eerste Wereldoorlog
en de continuïteit voor de aannemer werd daarom beslist de
fasering anders in te vullen: aansluitend op de werken aan de
riolering en grachten tussen de Diksmuidse Weg en de bebouwde kom van Ramskapelle volgt het vak Ambachtenstraat-Toevluchtweg tot net voor het kruispunt met de Zesde Liniestraat
(fase 1c) en het vak ‘inkomzone Ramskapelle-dorp’ aan de kant
Sint-Joris (fase 2). De totale uitvoeringstermijn wordt op deze
manier ook beperkt.
Aannemer Norré-Behaegel startte op 15 juni met het dempen

van de bestaande en het aanleggen van de nieuwe grachten aan de
oostzijde van de weg, waar het nieuwe fietspad gelegd wordt in fase
1c en fase 2. Tegelijkertijd zullen de nutsmaatschappijen werken
uitvoeren in fasen 1a, 1b, 1c en 2 (zie verder) met slechts beperkte
hinder tot gevolg.
De eigenlijke wegenwerken in fase 1c starten dan op 19 augustus
en worden afgerond in de loop van december 2015, indien er geen
onverwachte omstandigheden optreden. De wegenwerken in fase
2 zijn voorzien om te starten in januari 2016 en zullen een viertal
maanden in beslag nemen.
Alle fases
Hieronder vind je een overzicht van de huidige planning (bij goed
weer en zonder hinder door onvoorziene omstandigheden).
Vak Ambachtenstraat-Toevluchtweg tot net voor het kruispunt met
de 6de Liniestraat (fase 1c)
• Nutswerken: vanaf 15 juni 2015.
• Rioleringswerken en grachten: vanaf 15 juni 2015.
• Wegenwerken: vanaf 19 augustus 2015.
Vak vanaf bebouwde kom Ramskapelle-dorp tot
6de Liniestraat (fase 2)
• Nutswerken: vanaf januari 2016.
• Rioleringswerken en grachten: vanaf januari 2016.
• Wegenwerken: vanaf januari 2016.
Kruispunt Ambachtstraat-Toevluchtweg (fase 1b)
• Nutswerken: vanaf 15 juni 2015.

INFRASTRUCTUUR
• Rioleringswerken en grachten + wegenwerken: voorjaar 2016.
• Kruispunt volledig afgesloten voor 10 werkdagen.
Vak Brugse Steenweg tot net voor kruispunt Ambachtenstraat-Toevluchtweg (fase 1a)
• Rioleringswerken en grachten + wegenwerken: aansluitend
op fase 1b (voojaar 2016)
• Einde rioleringswerken en grachten + wegen: zomer 2016
Vak Diksmuidse Weg tot bebouwde kom Ramskapelle-dorp
(fase 3)
• Rioleringswerken en grachten: in uitvoering tot 12 juni 2015.
• Nutswerken: vanaf ca. 15 oktober 2015.
• Wegenwerken: zomer 2016.
• Einde wegenwerken: winter
2016-2017

Omleiding tijdens fase 1c
Tijdens fase 1c geldt een omleiding voor het verkeer, in het
bijzonder voor het verkeer met bestemming het bedrijventerrein
De Noordvaart, Kompas Camping en plaatselijk verkeer. Het
verkeer op de E40 neemt afrit Middelkerke (nr. 4) en vervolgens
de N369 richting en de N367 richting Nieuwpoort. Het verkeer
blijft de weg volgen en komt zo uit ter hoogte van het kruispunt
met de Ramskapellestraat en de Brugse Steenweg.
Bereikbaarheidsadviseur
AWV heeft een bereikbaarheidsadviseur aangesteld voor deze
werken waar handelaars en bedrijven steeds bij terecht kunnen
voor al hun vragen rond bereikbaarheid: bereikbaarheidsadviseur.wvl@wegenenverkeer.be of M 0471 12 49 04.

Technische dienst, Erwin Cloet – T 058 22 44 54 en burgemeester ir. R. Crabbe – T 058 22 44 00.

VEILIGHEID & PREVENTIE
Politie Westkust zet in op vast mountainbiketeam
Met trots kondigt de politie Westkust haar vast mountainbiketeam aan. In het verleden kon je in Nieuwpoort al af en toe
collega’s op de mountainbike aantreffen, maar vanaf nu heb
je als burger je vaste aanspreekpunten.
10 collega’s uit de interventiedienst worden tijdens
de warme drukke maanden permanent ingezet tot
en met eind september en zullen ook buiten deze
periodes sporadisch te zien zijn tijdens drukke
periodes met uitzonderlijk mooi weer.
Je kan hen aantreffen op plaatsen die moeilijk
bereikbaar zijn met politiewagens zoals de duinen,
kleine paden, het bos, de dijk, … maar ook in specifieke wijken en buurten.
Het mountainbiketeam is telkens actief van 13
uur tot 21 uur tenzij ze ingezet worden voor een
specifieke opdracht. Zij zijn immers ook aanwezig
op grote evenementen.
Heb je dus een prangende vraag tijdens de zomermaanden, aarzel dan niet om de mountainbikers
aan te spreken. Ze staan steeds paraat voor u.
Na het seizoen wordt er een evaluatie gemaakt van
de mountainbikewerking en de inzet.

Een veelbelovend project, want zij boekten nu al positieve resultaten. De mountainbikers herenigden bijvoorbeeld in een ijltempo
al enkele verloren gelopen kinderen met hun ouders!

SOCIALE ZAKEN
Gebruik de voordeelpas
jeugd - cultuur - sport
ook in de zomer!
Iedereen tussen 3 en 25
jaar heeft in januari per
post een ‘Voordeelpas
jeugd - cultuur- sport’
ontvangen. Deze pas
geeft recht op een
korting van 50% bij
culturele activiteiten (zoals de filmnamiddagen voor kinderen), georganiseerd in Centrum
Ysara en de City.
Wie aan bepaalde voorwaarden voldoet kan in het
infopunt welzijn van het sociaal huis een code aanvragen, waardoor het pasje ook recht geeft op een extra
korting van 50% bij andere vrijetijdsactiviteiten. Gaat je
kind deze zomervakantie naar de speelpleinwerking,
neemt het deel aan swap-activiteiten of volgt het een
sport- of zwemkamp, georganiseerd door het stadsbestuur? Dan loont het zeker de moeite om na te kijken
of je hiervoor niet in aanmerking komt!
Wist je trouwens dat de voordeelpas met kortingscode
ook door alle sport- en jeugdverenigingen van Nieuwpoort aanvaard wordt? Je krijgt dus ook daar 50%
korting op het inschrijvingsgeld!
Wat zijn de voorwaarden om die kortingscode te
verkrijgen?
- Bekijk je laatste aanslagbiljet van de personenbelasting. Het gezamenlijk netto belastbaar gezinsinkomen mag niet meer bedragen dan anderhalf keer het
leefloon (momenteel € 19.616,76).
- Gezinnen die onder budgetbeheer, schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling staan kunnen
een code aanvragen, als ze een recent attest van de
budgetbeheerder of schuldbemiddelaar kunnen voorleggen.
Denk je in aanmerking te komen? Kom langs bij het
infopunt welzijn in het sociaal huis, met je laatste
aanslagbiljet of het juiste attest en het voordeelpasje
van je kind(eren).
Via de voordeelpas met kortingscode kan je ook
onderwijscheques aankopen. Per schooljaar en per
kind heb je recht op 10 cheques. Deze kosten € 2,- per
stuk, maar zijn op school € 10,- waard. Alles van op
de schoolfactuur kan er mee betaald worden, met
uitzondering van maaltijden en kosten voor internaat.
De onderwijscheques zijn vanaf 15 augustus in het
infopunt welzijn te verkrijgen.
Sociaal huis - infopunt welzijn, Astridlaan 103 sociaalhuis@nieuwpoort.be – T 058 22 38 75.
Openingsuren: elke maandag: 8.30 u. - 11.45 u. en
13.30 u.- 17 u., van dinsdag t/m vrijdag: 8.30 u. - 11.45 u.

Buzzy Pazz:
korting voor Nieuwpoortse inwoners
De Buzzy Pazz is een abonnement voor kinderen en jongeren van 6 tot
en met 24 jaar, waarmee ze onbeperkt met de tram en de bus van De
Lijn kunnen reizen.

Geldigheidsperiode
1 maand 		
3 maanden 		
12 maanden 		

Prijs 6-11 jaar
/ 		
/ 		
€ 50,-		

Prijs 12-24 jaar
€ 25,€ 71,€ 195,-

Tussenkomst stadsbestuur
Kinderen en jongeren die in Nieuwpoort gedomicilieerd zijn betalen
slechts de helft van de prijs, dankzij een tussenkomst van het stadsbestuur. Deze korting wordt automatisch verrekend bij de aankoop.
De Buzzy Pazz kan online besteld worden of ga langs bij de Lijnwinkel
in Oostende, nabij het NMBS-station. Je vult een aanvraagformulier in
(dat kan je vooraf al via de website van De Lijn downloaden en invullen), betaalt en je krijgt het abonnement meteen mee.
Gezinskorting (enkel voor Buzzy Pazz-houders van 12 tot en met
24 jaar)
Koopt een gezin meerdere jaarabonnementen met dezelfde startdatum, dan krijgt het tweede kind in het gezin 20% korting. Vanaf een
derde jaarabonnement betaal je slechts 50 euro. Op abonnementen
voor 1 of 3 maanden (met dezelfde startdatum en looptijd) ontvang je
vanaf het tweede abonnement 20% korting. Voor kinderen tussen 6 en
12 jaar is geen korting voorzien.
Wil je van de gezinskorting genieten? Dan moet je een recent attest
van gezinssamenstelling (maximaal 2 maanden oud) meebrengen.
Dit kan je verkrijgen bij de dienst bevolking in het stadhuis. Alle
gezinsleden die officieel op hetzelfde adres wonen worden als gezin
beschouwd. Ook gezinnen in co-ouderschap hebben echter recht op
deze korting. Naast het attest van gezinssamenstelling moet dan een
geboorteakte, adoptiebewijs of ‘bewijs van erkenning’ van de natuurlijke kinderen die niet bij jou gedomicilieerd zijn voorgelegd worden,
samen met de correcte adresgegevens van deze kinderen.
Voor gezinnen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming van de
mutualiteit of een leefloon bestaat een apart voordeeltarief. Vraag dit
na bij De Lijnwinkel.
www.delijn.be - vervoerbewijzen - abonnementen

SOCIALE ZAKEN
De Levensloop van
Koksijde – Oostduinkerke 2015
was een groot succes!
In 1985 organiseert dr. Gordy Klatt, een darmchirurg, de
eerste Relay for Life in Tacoma (Washington, Verenigde
Staten). 24 uur lang loopt hij rondjes rond de piste om
geld in te zamelen voor de American Cancer Society.
Meer dan 25 jaar later vindt Levensloop in meer dan 20
landen buiten de Verenigde Staten plaats (Frankrijk, Nederland, Ierland, Groothertogdom Luxemburg, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, ...). Miljoenen vrijwilligers wereldwijd
zetten zich in voor de strijd tegen kanker.
Tijdens het weekend van 30 en 31 mei vond de Levensloop van Koksijde – Oostduinkerke plaats.
Er stonden maar liefst 120 Vechters, 1874 deelnemers en 36 ploegen op de teller.
Samen zamelden ze € 105.394,91 in voor de strijd tegen kanker.
En ook het personeel van de stad Nieuwpoort en het OCMW-Nieuwpoort droegen hun
steentje bij. Ze namen deel aan de levensloop en verkochten sangria. Dat was goed
voor een bedrag van € 705.
Iedereen die kanker heeft of heeft gehad, is een “Vechter”. Als Vechter ben je de
speciale gast op Levensloop. Alle Vechters samen openen het evenement tijdens de
openingsceremonie. Aangemoedigd door familie, vrienden en belangstellenden wandelen de Vechters de eerste ronde. Deze ereronde symboliseert de moed van Vechters
en hun familie en vrienden. Dat is een emotioneel en indrukwekkend moment.

Huis van het Kind – OONIE
De Opvoedingslijn
De Opvoedingslijn helpt ouders met hun vragen over opvoeding. Ouders die merken dat het met de opvoeding van hun
kind de verkeerde kant lijkt op te gaan, hebben vaak nood aan
een klankbord. Iemand die hen begrijpt, maar die ook een
antwoord kan bieden op vele vragen.
Vragen stellen aan de opvoedingslijn kan op drie manieren:
-via Stel je vraag op Groeimee.be
-een email naar opvoedingslijn@groeimee.be
-bellen naar 078/15.00.10 (van maandag tot vrijdag tussen 10
u. en 13 u. of 14 u. en 17 u., op donderdag ook van 19 u. tot 21
u. en niet op woensdag)
De opvoedingslijn is er voor vaders, moeders, grootouders,
stiefouders, gescheiden ouders, opvoeders... Dus voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprekspartner die luistert,
ondersteunt, informeert of adviseert.
Je naam en adres hoef je niet te noemen. Je bepaalt zelf
wanneer en waarover je wilt praten en je kan het contact

verbreken of weer opnemen. Jouw verhaal, jouw vragen
en jouw gesprek zijn vertrouwelijk.
Uitgangspunten bij de opvoedingslijn:
- jouw vraag is het vertrekpunt
- antwoorden zijn voorlopig en slaan alleen op de huidige situatie
- meerdere oplossingen zijn mogelijk voor één probleem
- opvoeden is een proces van onderlinge beïnvloeding in de
relatie tussen de ouders, het kind en de omgeving.
De opvoedingslijn vind je ook op Facebook. Daar vind je de
laatste nieuwtjes over opvoeden en de opvoedingslijn.
Wie surft naar de website van Nieuwpoort kan via de blauwe
knop ‘groei mee’ onmiddellijk zijn vraag stellen.

3 JUNI & 7 OKTOBER 2015

MENTTV VLAAMSE TOP 10

DE ROMEO’S

Met meer dan 30 topartiesten!

9, 16, 23 & 30 SEPTEMBER 2015

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

KUSTSCHLAGERFESTIVAL

Tal van artiesten op woensdagnamiddag!

23 OKTOBER 2015

ARNO

European Peace Collectif

-25%

TICKETS
& INFO

VOOR INWONERS
NIEUWPOORT

ZA 21 NOVEMBER 2015

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

EEN PERFECT HUWELIJK
De Komedie Compagnie!

GEZOND
Borstvoeding, echt de moeite waard!
Van 1 tot 7 augustus 2015 is het ‘Wereld Borstvoeding Week’,
dit jaar met als centraal thema ‘Borstvoeding en werk?
Let’s make it work!’ Het wordt sinds 1991 door de World
Alliance for Breastfeeding Action (WABA) georganiseerd.
Al van in het begin van je zwangerschap moet je als ouder keuzes maken en beslissingen nemen: Wie zal mijn zwangerschap
en bevalling begeleiden? Kiezen we voor een onthaalouder of
een crèche? Maak ik gebruik van ouderschapsverlof?
En ook: Kies ik voor borstvoeding of flesvoeding? Aanstaande
ouders krijgen hierbij ervaringen en/of advies van vrienden en
familie. Het is echter nodig ook op zoek te gaan naar objectievere informatie. Die is onder andere te vinden op de website
van het expertisecentrum ‘de wieg’.

en contactadressen ben je welkom bij
Expertisecentrum Kraamzorg ‘de wieg’
(een initiatief van Familiezorg
West-Vlaanderen vzw) tel. 0473 45 14 38
info@dewieg.be - www.dewieg.be.

Vragen rond eetstoornissen? Ga langs bij de Inloopmobiel!
Op vrijdag 7 augustus 2015 komt de Inloopmobiel Eetstoornissen van de zelfhulpvereniging AN-BN naar
Nieuwpoort. Je kan hem vinden op de zeedijk, ter hoogte van het Hendrikaplein en dit van 10 u. tot 16 u.
De Inloopmobiel Eetstoornissen staat open voor iedereen die vragen heeft over de eetstoornisproblematiek. Je kan er langskomen voor algemene informatie, een goed gesprek en begeleiding bij de zoektocht naar hulp.
Ken je iemand waarvan je denkt dat hij/zij een eetstoornis heeft? Maak je je zorgen om het gedrag van je zoon/dochter?
Heb je zélf problemen en wil je er eens over praten? Laat je leven niet langer leiden door een eetstoornis en stap binnen.
Iedereen is welkom!
Wat is AN-BN vzw?
De vereniging AN-BN (wat staat voor anorexia en boulimia nervosa) startte in 1980 als een zelfhulpgroep voor ouders van
mensen met een eetstoornis. Intussen is de vzw uitgegroeid tot de enige vereniging in Vlaanderen die zich via ervaringsdeskundige vrijwilligers inzet om iedereen die te maken krijgt met eetstoornissen te informeren, adviseren, steunen en
door te verwijzen. De ervaringsdeskundigheid van haar vrijwilligers is een sterkte, die het mogelijk maakt om mensen op
een open en pluralistische wijze bij te staan tijdens hun zoektocht naar adequate hulp.
www.anbn.be of T 016 89 89 89

VRIJE TIJD
CULTUUR
Ticketverkoop Centrum Ysara & City 2015-2016
De ticketverkoop voor het cultuurseizoen 2015-2016 gaat van
start op woensdag 1 juli 2015 om 9u!
Tickets voor de voorstellingen zijn online, telefonisch en bij de
diensten cultuur en toerisme te verkrijgen of aan de kassa
vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling.
- ONLINE via www.cultuurnieuwpoort.be
- CITY - Valkestraat 18, 8620 Nieuwpoort- Stad, T 058 79 50 00
- Infobalie stadhuis - Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort-Stad, T 058 22 44 44
- Toeristisch infokantoor - Hendrikaplein 11, 8620 Nieuwpoort-Bad,
T 058 23 39 23

Kunst rond de torens
Zomerexpo van 20 juni
tot 13 september
Openluchttentoonstelling
met beeldhouwkunst van de Stadshalle
tot aan de Duvetorre. Exposities in open
lucht kennen heel wat bijval bij het grote publiek. De Willem De Roolaan met
de statige herenhuizen vormt het decor
hiervan. Elke deelnemende kunstenaar
krijgt een voortuin ter beschikking om
z’n werk te plaatsen. De inwoners van
één van de mooiste boulevards toonden
zich meteen enthousiast! Gratis infobrochure te verkrijgen in de Stadshalle.

2014-18 - De Kunst van
het Herinneren
De herdenking van 100 jaar Groote
Oorlog neemt in de frontstad Nieuwpoort een prominente plaats in op de
activiteitenkalender voor de komende
jaren.
EXPO ‘De Frans-Belgische relaties
tijdens de oorlogsjaren 1914-1918
Expo over de correspondentie tussen
België en Frankrijk gedurende WOI en
de kijk die de Fransen hadden op de
Belgen en omgekeerd. Gratis toegang.
Periode: 1 t/m 26 juli 2015
Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg
Havengeul 14, Nieuwpoort-Bad
Openingsuren: Dagelijks van 10 u. tot
12 u. en van 13 u. tot 18 u.

Pakketkorting
Wanneer je een pakket van 4 verschillende voorstellingen koopt, krijg je een korting van € 5,00 op de
totale prijs van je pakket.
Jonger dan 26 jaar? 60-plusser? Dan krijg je € 2,00
korting op je ticket.
Voordeelpas voor de Nieuwpoortse jeugd
Met de voordeelpas genieten alle in Nieuwpoort gedomicilieerde kinderen & jongeren van 3 t/m 25 jaar
van een korting van 50% op het standaardtarief voor
culturele activiteiten georganiseerd door Centrum
Ysara & de City én tijdens alle filmvoorstellingen!

Ode aan de ode – 30.000ste LAST POST
Op donderdag 9 juli 2015 blazen de klaroeners van Brandweer Ieper hun 30.000ste
‘Last Post’. Elke dag opnieuw brengen zij
om 20 u. stipt een ode aan alle gesneuvelden en vermisten van WOI.
Belgische brandweerkorpsen worden opgeroepen om deze minuut stilte wereldwijd
en oorverdovend te maken. Een eenvoudig
gebaar, een ode aan de klaroeners die al
30.000 keer hun ode hebben gebracht aan
de gesneuvelden, en een ode aan de solidariteit onder brandweerlieden. Een ode aan
de ode, een eenvoudig, maar diep ritueel.
Iedereen is welkom aan de brandweerkazerne om deze ode op groot scherm mee te
volgen.
Samen brengen we hulde aan hen die hulde
brengen, opdat wij nooit zouden vergeten!
Donderdag 9 juli 2015 – vanaf 19 u.
Locatie: Brandweerkazerne, Gasstraat,
Nieuwpoort-Stad
Dag van de Bretoenen
Themadag rond de Fusiliers
Marins met een gegidste
rondrit in een treintje. Je bezoekt onder andere ook de nieuwe tijdelijke
tentoonstelling ‘Les Demoiselles de Nieuport’ in bezoekerscentrum Westfront en
kan genieten van een smakelijk Bretoens
gebakje met koffie.
Zaterdag 1 augustus 2015 om 14 u.
Locatie: Marktplein Nieuwpoort-Stad
Tickets: Infobalie Stadhuis – Infokantoor
Hendrikaplein – City Valkestraat
www.cultuurnieuwpoort.be
Kostprijs: € 10,00

Vredesconcert Willem Vermandere
Vredesconcert met muziek van niemand
minder dan Willem Vermandere.
Zaterdag 1 augustus 2015 om 20 u.
Locatie: Centrum Ysara
Kostprijs: VVK € 14,00|ADD € 16,50
Korting: 50% korting met voordeelpas |
€ 2,00 korting voor -26j en 60+
Tickets: Infobalie Stadhuis – Infokantoor
Hendrikaplein – City Valkestraat
www.cultuurnieuwpoort.be

Front(t)aal
Een muziektheater over
Nieuwpoort anno 1915
door de Koninklijke Katholieke Fanfare.
Vrijdag 28 augustus 2015
om 20 u.
Tickets: € 5,00
Locatie: Centrum Ysara - Dienstweg
Havengeul 14 Nieuwpoort
VVK: Infobalie Stadhuis – Infokantoor
Hendrikaplein – City Valkestraat
www.cultuurnieuwpoort.be
Info en organisatie: Stad Nieuwpoort
i.s.m. Dienst Cultuur, Valkestraat 18 –
T 058 79 50 00 – cultuur@nieuwpoort.be

VRIJE TIJD
Zomerkunstmarkt XXL
zaterdag 18 juli
Zaterdag 18 juli 2015 van 10 u. tot 18 u.
Locatie: Omgeving Marktplein Nieuwpoort
Gezellige kunstmarkt met muziek en straatanimatie in Parijse
Montmartre-stijl op en rond het Marktplein van Nieuwpoort.
Je ontdekt er een brede waaier aan getalenteerde kunstenaars
die voor de ogen van het publiek hun favoriete kunstvorm
demonstreren & ter plaatse werken aan nieuwe creaties:
schilderijen, beeldhouwwerken, poëzie, assemblage,
kalligrafie, mozaïek, pyrografie e.a.
De kunstenaars staan voor je klaar met de gewenste tekst
en uitleg. Ook het aankopen van kunstwerken is mogelijk.
Dienst Cultuur - Valkestraat 18 Nieuwpoort
T 058 79 50 00 | cultuur@nieuwpoort.be

Zomertentoonstellingen
Tijdens de zomermaanden vinden op verschillende plaatsen in Nieuwpoort tentoonstellingen van diverse disciplines plaats:
De Groote Oorlog her-tekend
Naast de openluchttentoonstelling langs de
voortuintjes van de Willem De Roolaan, vindt
er een gelijktijdige expo plaats met grafisch
werk van 6 academies uit de frontregio.
• Periode: 20 juni 2015 t/m 13 september 2015
• Locatie: Stadshalle
• Openingsuren: Dagelijks van 10 u. tot 12 u.
en van 13 u. tot 18 u.
Dienst Cultuur Nieuwpoort – Valkestraat 18
T 058 79 50 00 – cultuur@nieuwpoort.be

Open Artiesten Wedstrijd
Tentoonstelling met werken rond hekserij in Nieuwpoort.
Gratis toegang.
• Periode: 6 juli t/m 12 juli 2015
• Locatie: Cultuurhuis ’t Kasteeltje, Hoogstraat 2
Nieuwpoort-Stad

EXPO Ivan Questier
Fototentoonstelling met werken van Ivan Questier.
• Periode: 17 juli t.e.m. 9 augustus
• Locatie: Cultuurhuis ’t Kasteeltje, Hoogstraat 2
Nieuwpoort-Stad

Grote Internationale Ruilbeurs Hobbyclub
Het fenomeen verzamelen is alomtegenwoordig in ons
dagelijkse leven en maakt daarmee stevig deel uit van onze

volkscultuur. Verzamelaars van munten, sigarenbandjes, oude
boeken en documenten, aanzichtkaarten, postzegels,..
kunnen vanaf 18 juli in Nieuwpoort terecht.
• Periode: 18 t/m 26 juli 2015
• Locatie: Feestzaal Vismijn - Zaal Iseland - Kaaiplein
Nieuwpoort-Stad
• Openingsuren: doorlopend van 9 u. tot 17 u.

Expo John Allosery & Monique Becue
Tentoonstelling van schilderijen en beelden van Monique Becue
en John Alossery. Het figuratief-expressionistisch werk van
deze kunstenaars is zeer sterk maar verschillend. Beiden werken vanuit het buikgevoel. Dit is de enige link tussen hun werk.
Monique werkt met olieverf op doek, los en vrij met warme
kleuren, het werk van John is figuratief-kubistisch in acryl op
doek met aardkleuren.
• Periode: 1 t/m 16 augustus 2015
• Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14
Nieuwpoort-Bad
• Openingsuren: Dagelijks van 10 u. tot 18 u.

EXPO Daniël Dellisse
Tentoonstelling met audiovisuele kunst en fotografie van de
hand van fotograaf Daniël Dellisse.
• Periode: 2 t/m 6 augustus 2015
• Locatie: Foyer City, Valkestraat 18
Nieuwpoort-Stad
• Openingsuren:
Dagelijks van 10 u. tot 12 u.
en van 14 u. tot 18 u.

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

Els Debevere is 10 jaar
stadsbeiaardier van Nieuwpoort
In januari 2005 werd Els Debevere aangesteld als
stadsbeiaardier in opvolging van Paul Bourgois.
Zij was ondertussen al 2 jaar zijn vaste vervanger.
Om dit te vieren organiseert Els dit jaar, in samenwerking
met het stadsbestuur, een feestprogramma.
De eerstvolgende evenementen in dit programma zijn:
Wekelijks op woensdag om 20 u.
van 15 juni tot 15 september 2015
Deze zomer is de beiaard in vrouwenhanden.
Er komen namelijk enkel vrouwelijk gastbeiaardiers
naar Nieuwpoort om een concert te geven.

Wekelijks op vrijdag om 10 u.
van 15 juni tot 15 september 2015
Belangstellenden kunnen ook, zoals elk jaar tijdens de
zomermaanden, elke vrijdag om 10 u. de beiaard
bezoeken. Deze bezoeken zijn gratis, maar er moet
wel gereserveerd worden bij de dienst toerisme in
Nieuwpoort-Stad (Marktplein). Deze bezoeken zijn niet
voor groepen.

Zaterdag 15 en zondag 16 augustus 2015
De mobiele beiaard van Praag is in het weekend van
15 en 16 augustus terug in Nieuwpoort.
Op zaterdag 15 augustus is er een aperitiefconcert
om 11 u. op het Hendrikaplein en een concert om 15 u.
en om 17 u. op de Zeedijk.
Op zondag 16 augustus speelt Els voor, tussen en na de
misvieringen op de beiaard aan de St.-Bernarduskerk in
Nieuwpoort-Bad (10 u. tot 13 u.). Het koor “Gaudeamus
Igitur” zal samen met haar vanaf 12 u. een aperitiefconcertje geven. Van 14 u. tot 17 u. staat de beiaard langs
de havengeul.

Zaterdag 12 september 2015 om 19.30 u.
op het Marktplein - Concert.
Dit concert is een samenwerking van Els met de
Nieuwpoort Concert Band en de Balletschool Allanah
Weranga. Het is het slotconcert van het jubileumjaar
van Els Debevere.

VRIJE TIJD

GEMEENTERAAD
BIBLIOTHEEK
Start zelfuitleen in het najaar

Expo ‘Stenen getuigen’

Misschien zag je het al in andere bibliotheken? Leners die zelf
hun materialen innemen, verlengen en uitlenen en betalingen
uitvoeren aan een betaalautomaat.
Ook de bibliotheek van Nieuwpoort plant een overstap naar
een ‘zelfuitleensysteem’. Hier gaat veel voorbereidend werk
aan vooraf. De collectie van de bibliotheek bestaat uit ongeveer
44.000 materialen. Elk boek, dvd en tijdschrift moet voorzien
worden van een zgn. RFID-chip. Dit is een label waarmee het
systeem straks alles herkent en jullie zelf kunnen scannen.
We gaan het systeem klaarstomen tijdens de zomermaanden.
In het najaar kunnen jullie dan kennismaken met het nieuwe
systeem. Het voordeel van dit zelfuitleensysteem is onder meer
dat de bibliotheekmedewerker meer tijd krijgt om op vragen in
te gaan, nieuwe gebruikers wegwijs te maken in de bibliotheek,
tussen de rekken materialen te helpen zoeken, enzovoort.

De zomertentoonstelling in de bibliotheek heeft
aandacht voor Nieuwpoortse “oude stenen”.
Die stenen getuigen van het rijke verleden van onze
stad. Wie meer wil weten over de geschiedenis van
de Duvetorre of hoe het Bommenvrij aan zijn naam
kwam moet beslist een kijkje komen nemen.
Ook andere gebouwen zoals het Duynenhuys,
het stadhuis, de vuurtoren komen aan bod.
Aan de hand van foto’s en teksten wordt de
geschiedenis van deze historische gebouwen
geschetst.
“Stenen getuigen” loopt van 29 juni
t.e.m. 31 augustus in de stadsbibliotheek.
De tentoonstelling is gratis te bezichtigen
tijdens de openingsuren.

Draadloos surfen in de bibliotheek
Met vakantie in Nieuwpoort? In de bibliotheek zijn
4 internetpc’s ter beschikking. Je hoeft je enkel in te
schrijven bij het eerste bezoek. Het lidgeld bedraagt
2,50 euro per jaar.
De bibliotheek doet tevens dienst als hotspot. Met je laptop of
smartphone kan je in de bibliotheek vrij beschikken over het
internet. Laptop te gebruiken met batterij en niet met stroomkabel.
Openingsuren bibliotheek Nieuwpoort, Kokstraat 18A
Ma
10 u. – 12 u.
Di
10 u. – 12 u. en 16 u. – 19 u.
Wo
14 u. – 19 u.
Do
16 u. – 19 u.
Vr
10 u. – 12 u. en 15 u. – 19 u.
Za
9 u. – 12 u.

Strandbibliotheek
Voor de 11de keer al opent de strandbibliotheek de
deuren. Je vindt er boeken, strips, tijdschriften en dvd’s.
Je kan gratis 3 stuks per persoon uitlenen.
Kom eens langs op de Zeedijk (ter hoogte van het
Hendrikaplein). De strandbibliotheek is elke dag
open van 1 juli t.e.m. 31 augustus.
Openingsuren: van 10-13u en 14-18u.

VRIJE TIJD
TOERISME
Feest in het park – Streekbierenfestival
4 en 5 juli 2015
Locatie: Prins Mauritspark
Kom genieten van een lekker streekbiertje met op de achtergrond
geweldige live-optredens!
Benieuwd naar de bierbrouwsels?
- Roste Jeanne & Blonde Jeanne
uit Nieuwpoort
- Bieren uit onze jumelagegemeenten
Dudenhofen, Durbuy,
Nieuwpoort-aan-de-Lek en Genk
- Bieren van volgende brouwerijen:
De Bierboom, Verstraeten, Van Eecke
en Vitap.
Zaterdag 4 juli 2015
14 u.: opening “Feest in het Park”
15.30 u.: optreden van Commerwell
18 u.: optreden van Steve Thielens
en danseressen
19 u.: optreden van Dennie Damaro
19.45 u.: optreden van David Vandyck
21 u.: optreden van Mayke Vanes
22 u.: optreden van Sugarfree
22.45 u.: optreden van de Romeo’s
Zondag 5 juli 2015
14 u.: opening “Feest in het Park”
17 u.: optreden van Johnny & The Sparks
19.30 u.: Vlaanderen Zingt

Kinderanimatie
Zaterdag 4 en zondag 5 juli 2015 van 14
u. tot 18 u.: Springkastelen, kindergrime,
ballonplooien, volksspelen.
Toeristisch treintje
Zaterdag 4 juli 2015 van 14 u. tot 21 u.
Zondag 5 juli 2015 van 10 u. tot 21 u.
Opstapplaatsen Toeristisch Treintje :
Zaterdag 4 juli 2015
Zondag 5 juli 2015
Van 14 u. – 21 u.
Van 10 u. – 18 u.
- Stedelijke vismijn,
- Stedelijke vismijn,
Nieuwpoort-Stad
Nieuwpoort-Stad
- Hendrikaplein,
- Feest in het parkNieuwpoort-Bad
Streekbierenfestival,
- Sint Bernarduskerk,
Prins Mauritspark
Nieuwpoort-Bad
- Hendrikaplein,
- Feest in het park Nieuwpoort-Bad
Streekbierenfestival,
- Sint Bernarduskerk,
Prins Mauritspark
Nieuwpoort-Bad
- Hoeve Sesier
Guilleman, Victorlaan 44

Zondag 5 juli 2015
Van 18 u. -21 u.
- Stedelijke vismijn,
Nieuwpoort-Stad
- Hendrikaplein,
Nieuwpoort-Bad
- Sint Bernarduskerk,
Nieuwpoort-Bad
- Feest in het park Streekbierenfestival,
Prins Mauritspark

OPGELET: Op zondag 5 juli is er ook een opstapplaats voorzien voor het Landbouwfeest!
Dienst toerisme, Marktplein 7 of Hendrikaplein – T 058 22 44 44 of T 058 23 39 23.

80ste Nationale Hulde aan Koning
Albert I en de Helden van de IJzer
Zondag 2 augustus wordt opnieuw een hoogdag
voor de vele vaderlandslievende- en oudstrijdersverenigingen die er hulde zullen brengen aan hun
Koning-Ridder Albert I en de Helden van de IJzer.
Om en bij de 230 vaandeldragers houden om
9.30 u. een defilé voor de eretribune, opgesteld op
de oprit naar het monument.
Om 10 u. start aan de voet van het ruiterstandbeeld een oecumenische dienst voorgedragen door een voorganger van de RoomsKatholieke kerk, de Protestantse en de Anglicaanse kerkgemeenschap, de Joodse en Moslimgeloofsgemeenschap (o.v.)
Aansluitend: toespraak door een afgevaardigde van het Koninklijk
Verbond der Veteranen Koning Albert I en door de heer Burgemeester R. Crabbe.
Tot slot vindt de bloemenhulde plaats die, omstreeks 11.25 u.
wordt beëindigd met honderden rozenblaadjes die van op het
monument worden uitgestrooid.

Deze hulde wordt bijgewoond door een Vertegenwoordiger van
de Koning, alsook door talrijke prominenten uit de regering en
diverse andere personaliteiten uit binnen-en buitenland.
Na het vertrek van de Vertegenwoordiger van de Koning wordt
de plechtigheid verdergezet met een bloemenhulde aan het
Brits monument, het gedenkteken van de 81°D.I.T. Française
en het IJzergedenkteken.
Van deze dag wordt gebruik gemaakt om een vaak vergeten
groep van moedige soldaten in herinnering te brengen. Tijdens
de eerste twee jaren van WOI speelden de Franse marinefuseliers en de Zouaven immers een zeer belangrijke rol bij het
vrijwaren van het sluizencomplex en het in stand houden van de
inundatie. Uit dankbaarheid en respect heeft de stad Nieuwpoort een gedenkteken opgericht, dat op 2 augustus om 12.30
u. wordt ingehuldigd in aanwezigheid van de ambassadeurs en
zaakgelastigden van Frankrijk, Senegal, Marokko, Tunesië en
Algerië.
Dit huldebetoon, dat tot één van meest omvangrijke vaderlandslievende plechtigheden van België behoort, kan gratis
worden bijgewoond.

VRIJE TIJD
Heksenfeesten
10, 11 en 12 juli
Nieuwpoort is er in geslaagd haar bedenkelijke reputatie dé
heksenstad van Vlaanderen te zijn om te buigen naar een eretitel: dit is niet langer het lugubere executieoord van tientallen
onschuldigen maar de eerste Belgische stad die het aandurfde
schuld te bekennen en alle slachtoffers officieel in eer te herstellen. Opdat wij het nooit zouden vergeten, wordt om de drie
jaar een prestigieuze herdenking georganiseerd, waarbij stad en
burgers een weekend lang terugkeren naar de tijd van Albrecht
en Isabella, de Inquisitie, de Spaanse bezetting...
Hierbij worden de sinistere accenten niet geschuwd maar krijgen we evengoed een levendig beeld van hoe het er in de 17de
eeuw aan toeging. Het evenement wordt afgesloten met een
indrukwekkend moment van bezinning: de levensechte executie
van Johanna Dedeyster alias Jeanne Panne.
Grote tent op het Marktplein : Bourgondisch banket
Vrijdag 10 juli : 19 u. (toegang vanaf 18.30 u.)
Zaterdag 11 juli : 12 u. (toegang vanaf 11.30 u.)
Doorlopend animatie : gevechtsdemonstraties, roofvogels,
acrobaten, tafelgoochelaars, muzikanten,…
Menu : Aperitief – kruidensoep – varkensgebraad met koude
en warme groenten, rijstpap.
Enkel op reservatie !
• Kostprijs : € 22 per volwassene en € 12 per kind jonger dan
10 jaar,. incl. 1 drankje en een waardevol geschenk
• Inschrijvingen : www.jeannepanne.be of dienst toerisme
Marktplein 7/Hendrikaplein 11 – T 058 22 44 44/ T 058 23 39 23
Historische evocatie
Zaterdag 11 juli
Gevechtsdemonstraties en vuuract vanaf 21 u. op het Marktplein.
Zondag 12 juli
Vanaf 14 u. : animatie op de Grote Markt : roofvogels, narren,
muzikanten, poppenkast, vuurspuwers, ambachten, acrobaten,
demonstratie krijgskunde.
- Om 16 u. : 1ste Blijde Intrede Albrecht en Isabelle
op de Grote Markt
- Vanaf 16.30 u. : ‘De 17de eeuw komt tot leven’ :
taferelen langs het stadsparcours
- Om 19 u. : 2de Blijde Intrede Albrecht en Isabella
op de Grote Markt
- Vanaf 19.30 u. : ‘De 17de eeuw komt tot leven’ :
taferelen langs het stadsparcours
- Om 21.30 u. : het proces van Jeanne Panne op de Grote Markt
- Om 22 u. : Heksenverbranding op de Grote Markt
Alle activiteiten zijn gratis !
dienst toerisme, Marktplein 7/Hendrikaplein 11,
T 058 22 44 44/T 058 23 39 23 – www.jeannepanne.be.

VRIJE TIJD
Sint-Bernardusfeesten
VRIJDAG 21 AUGUSTUS
• 15 u. – 19.45 u. : Carmen

ZATERDAG 22 AUGUSTUS
- Vanaf 7 u. : kinderrommelmarkt – gratis

Deslee’s Liedjesmozaïek in

deelname – vooraf inschrijven niet moge-

de Albert I-laan tussen Leo-

lijk (org. Handelaarsbond Verenigd Nieuw-

poldplein en Vlaanderenstr.

poort-Bad) in de Albert I-laan tussen

• 19 u. – 22 u. : Koen De Smet
‘Live’ Sing Along in de kiosk op de Zeedijk

Vlaanderenstraat en Meeuwenlaan
- 15 u. – 19 u. : Astrid en Sofie in de Albert

t.h.v. het Leopoldplein

I-laan tussen Leopoldplein en Vlaanderen-

Doorlopend : cocktailbar met exotische muziek

straat

- kiosk op de Zeedijk t.h.v. het Leopoldplein

- 15.30 u., 16.30 u., 18 u. : Caribische Brass-

• Podium op de Zeedijk t.h.v. de Lefebvrestr.:

band Agogo in de kiosk op de Zeedijk t.h.v.

- 16.15 u. : Workshop Smovey
- 16.30 u. : Radio Negra
- 20.30 u. : Airshow met modelvliegtuigen
op het strand door Diest Model Club
(onder voorbehoud)
- 21 u. : The Joe Cocker Connection
- 22.30 u. : DJ Rules by Sawnd & Lite
• Straatanimatie :
- Vanaf 10 u. : Braderie in de winkelstraten
- 15 u. - 19 u. : Muzikale coureurs Alfredo’s
- 15.15 u. - 19.15 u. : Nautilus One Man Band
• Kinderparadijs :
- 11 u. – 19 u. : Vlaamse volksspelen op het
Leopoldplein

Leopoldplein
- 16 u., 16.40 u., 17.30 u., 18 u. : Goochelworkshop en show op het podium op de
Zeedijk t.h.v. de Lefebvrestraat
- 17 u. : Workshop Smovey op het podium op
de Zeedijk t.h.v. de Lefebvrestraat
- 19 u., 20 u., 21.40 u. : Exotic Limboshow in
de kiosk op de Zeedijk t.h.v. Leopoldplein
- 20.15 u. : Smashdance op het podium op
de Zeedijk t.h.v. de Lefebvrestraat
- 22 u. : Vuurwerk op het podium op de
Zeedijk t.h.v. de Lefebvrestraat
- 22.10 u. : Afterparty met The Badchiw, DJ
Rules by Sawnd & Lite & Special effects

- 11 u. – 19 u. : Speeldorp ‘strand’ - € 2,00

Doorlopend : cocktailbar in een tropische en

(org. Twins) Zeedijk t.h.v. de Lefebvrestr.

gezellige atmosfeer met exotische muziek aan

- 14 u. – 18 u. : Huifkartochten - € 2,00
(org. De Paardenhoeve) Lombardsijdestr.

de kiosk op de Zeedijk t.h.v. het Leopoldplein
• Mobiele straatanimatie :

- 14.30 u. – 20 u. : Speeldorp met vuurtoren,

- vanaf 10 u. : braderie in de winkelstraten

boot en Wipe-Out hindernissenbaan op het

(org. Handelaarsbond Verenigd Nieuw-

Hendrikaplein en de Zeedijk

poort-Bad)

- 14.30 u. – 20 u. : Springkastelen in de

- 13.30 u. – 18 u. : Ridders Jans Zonen

Albert-I laan tussen het Hendrikaplein

- 14 u. – 18 u. : Muzikale Coureurs Alfredo’s

en de Franslaan

- 14.30 u. – 19 u. : Koninklijke Harmoni
‘De Verenigde Vrienden Moorslede’
- 15 u. -19 u. : Nautilus One Man Band

ZONDAG 23 AUGUSTUS 2015
• Kinderparadijs :
- 10.30 u. – 18 u.: Huifkartochten - € 2,00
(org. De Paardenhoeve) Lombardsijdestr.
- 10.30 u. – 19 u.: Vlaamse volksspelen op
het Leopoldplein
- 10.30 u. – 19.30 u.: Speeldorp met vuurtoren, boot & Wipe-Out hindernissenbaan
op het Hendrikaplein en de Zeedijk
- 10.30 u. – 19.30 u.: Springkastelen in de
Albert I-laan tussen Hendrikaplein
en Franslaan
- 11 u. – 19 u.: Speeldorp ‘strand’ - € 2,00
(org. Twins) op de Zeedijk t.h.v. de
Lefebvrestraat
- 13.30 u. – 14.30 u.: Raf Violi’s Kinderdiscoshow op de Zeedijk t.h.v. de Lefebvrestraat
• Sint-Bernardushonden:
wandeling en zegening
- 10 u.: Start wandeling t.h.v. de Meeuwenlaan en via de Zeedijk naar de Lombardsijdestraat voorafgegaan door de Belleman
en ‘Kunst en Vermaak Zedelgem’
- 11.45 u.: Vervolg wandeling vanaf de
Lombardsijdestraat via de Albert I-laan tot
de Sint-Bernarduskerk
- 12.30 u.: Zegening van de Sint-Bernardushonden aan de Sint-Bernarduskerk
- Vanaf 7 u.: rommelmarkt - € 1 per lopende
meter, max. 10 meter – vooraf inschrijven
is niet mogelijk (org. Handelaarsbond
Verenigd Nieuwpoort-Bad) in de Albert
I-laan tussen het Leopoldplein en de
Vlaanderenstraat
- 13 u.: Sofa Sunday in de kiosk op de Zeedijk
t.h.v. het Leopoldplein
- 13 u. -16.45 u.: Moonrunner in de Albert
I-laan tussen het Leopoldplein en de
Vlaanderenstraat

VRIJE TIJD
- 13.30 u., 14.30 u.: Raf Violi Kinderdiscoshow podium Zeedijk t.h.v. de Lefebvrestr.
- 14.15 u.: Workshop Smovey podium Zeedijk
t.h.v. de Lefebvrestraat
- 14.30 u. – 17.30 u.: Old Timers

Segers, Mayke Vanes en Steve Tielens op

Alle inschrijvingen: www.vnbnieuwpoortbad.be.

het podium op de Zeedijk t.h.v. de

Org: stadsbestuur Nieuwpoort i.s.m.

Lefebvrestraat
- 18 u.: Miss Coast Belgium op het podium
op de Zeedijk t.h.v. de Lefebvrestraat

(org. Fuseee vzw www.fusee.be) op de
Zeedijk t.h.v. de Lefebvrestraat
- 14.30 u. – 18.30 u.: Astrid & Sofie in de
Lombardsijdestraat
- 15 u., 16 u., 17 u.: Braziliaanse Sambaband

Handelaarsbond Verenigd Nieuwpoort-Bad.
Tijdens het weekend van de Sint-Bernardusfeesten gelden er specifieke verkeersmaatregelen.

• Mobiele straatanimatie:
- 13 u. – 17.30 u.: Koninklijke Harmonie
Slyps
- 14 u. – 18 u.: Muzikale Coureurs Aflredo’s

Banda Nobra in de kiosk op de Zeedijk t.h.v.

- 14.15 u. – 18.15 u.: Nautilus One Man Band

de Lefebvrestraat

- 14.30 u. – 18.30 u.: Koninklijke fanfare

2.
VERKEERSREGELING
ST. BERNARDUSFEESTEN 2015
- 15.30 u.: Nieuwpoort
schlagert met Yves
Sint-Joris Koekelare

Verkeersverbod op vrijdag 21/8, zaterdag 22/8 en zondag 23/8 van 10 uur tot 22uur.
Verkeersverbod wordt opgegeven door de onderhoudsploeg in samenspraak met Politie Westkust
Plaatselijk verkeer op vrijdag 21/8 van 10u.00u tot 24/8/2014 22u
Verkeersverbod op 23/8 en op 24/8/2014 telkens van 06.00u tot 22.00u
Afsluitbare slagboom
Chalet : controle toegang en plaatsing marktkramer in de braderiezone .
Afsluiten met nadars.

Kinderen
Toegelaten
Beleef een supercoole
namiddag in Nieuwpoort
tijdens Kinderen Toegelaten.
Geniet van fijne spelletjes,
workshops en verbluffende
straatanimaties. Leer jongleren en andere straffe circustrucjes. En dans mee met
de Kinderen Toegelaten fanfare. Kom langs en we toveren
beslist een glimlach op jouw gezicht.
Data : woensdag 15 juli en maandag 3 augustus.

Pop Up Live
Pop Up Live is de nieuwe muziekshow die Peter Van de Veire vanaf
5 juli zal presenteren op Eén.
De gemeenten waar Van de Veire
deze zomer neerstrijkt zijn: Lommel, Aalst, Kasterlee, Boortmeerbeek,
Roeselare, Mol en Nieuwpoort.
De opnames in Nieuwpoort gaan door op 29 juli.
De uitzending op TV volgt op 9 augustus 2015.
Op het programma staat muziek van nationale en internationale artiesten. Naast de hits van het moment is er ook
plaats voor muzikale verrassingen.

Kinderen Toegelaten is een organisatie van Focus & WTV.
www.focus-wtv.be/kinderentoegelaten.

Pop Up Live start op zondag 5 juli en loopt tot en met
30 augustus op Eén.

VRIJE TIJD
LANDBOUW EN VISSERIJ
Landbouwfeesten
Zondag 5 juli - Locatie : Hoeve Sesier - Guilleman, Victorlaan 44
• 10.00 u – 11.00 u: tentoonstelling moderne landbouwtractoren
• 10.30 u: optreden (dans) van de Juttertjes
• 11.00 u: demonstratie boomzagen anno 1900
• 11.00 u tot 13.00 u: optreden Kon. Fanfare St. Cecilia Zarren/Werken
• 11.30 u: rondrit tractoren met finalisten Miss Coast Belgium
naar Nieuwpoort-Stad met halte op het Marktplein
• 14.00 u.: rondrit tractoren met finalisten Miss Coast Belgium
naar Nieuwpoort-Bad
• 14.00 u - 17.00 u: smoefelmarkt met ambachtelijke producten
doorlopend demo boomzagen anno 1900
• 14.00 u – 17.00 u: doorlopend optreden “ Kip van Troje” straatanimatie
• 14.00 u - 14.30 u: demonstratie roofvogels door de Flemish
Hawking Club vzw
• 14.30 u - 15.00 u: demonstratie schapen- en ganzendrijven door de
Belgian Bordercollie club
• 15.00 u: wedstrijd melken door finalisten Miss Coast Belgium
• 15.00 u – 16.00 u: wedstrijd hanenkraaien
• 15.00 u – 15.30 u: demonstratie roofvogels door de Flemish
Hawking Club vzw
• 15.30 u – 16.00 u: demonstratie schapen- en ganzendrijven
door de Belgian Bordercollie club
• 15.30 u – 17.30 u: optreden The Vanco Brothers
dienst landbouw en visserij - T 058 22 49 70 - info@nieuwpoort.be.

JEUGD
Gekke Nieponamiddag – 10 juli
Een namiddag (van 14 u. – 16.30 u.) boordevol fun
en avontuur voor kinderen van 3 t.e.m. 12 jaar.
- Kostprijs: € 1 voor kinderen die deelnemen aan de
speelpleinwerking, € 2 voor kinderen uit Nieuwpoort
en € 4 voor kinderen niet gedomicilieerd in Nieuwpoort.
Vooraf inschrijven is niet nodig.
- Locatie: sportpark, Dudenhofenlaan 2b.

Van Pittig Bruintje
en Grijze Garnaal
Als je het verschil niet kent tussen gutten en kaken,
als je niet weet dat een rode poon in de
volksmond een knorhaan heet,
als je denkt dat het strippen van een mooie meid
te maken heeft met uit de kleren gaan,
als je niet weet dat onze Noordzeegarnaal grijs
gevangen wordt,
als je niet weet dat de ogen
van een rog wimpers hebben,
als je niet weet wat een benne is,
als je het verschil niet kent tussen een
tongschar en een schartong,
dan is het hoog tijd voor “Van Pittig Bruintje
en Grijze garnaal”:
Een geleid bezoek aan de visveiling met als
afsluiter een hapje en een drankje.
• Data: 7, 14 en 28 juli, 4, 11, 18 en 25 augustus,
1 en 8 september.
• Kostprijs: € 4 per persoon.
• Afspraak aan de klokkentoren van de vismijn
om 9.30 u.
• Niet geschikt voor kinderen.
• Vooraf inschrijven is verplicht: dienst toerisme,
Hendrikaplein 11, Nieuwpoort-Bad – T 058 23 39 23.
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Een gedicht van de hand
van een Nieuwpoortenaar
SOS een schip in nood
Op de woeste zee een noodsignaal,
Stuurloos op dreef op het grote kanaal.
Zware golven beuken in op het voorsteven,
motoren op volle kracht die alles geven.
De storm bereikt zijn hoogste piek,
bemanning slaat in paniek.
Windkracht tien uit het noord-west,
de zwaartekracht wordt getest.
Biddende handen gedachten naar huis,
makend het teken van het kruis.
Metershoge golven doen kraken de romp,
op volle toeren draait de waterpomp.
De kapitein staande achter het stuur,
probeert zijn schip te redden in dit helse uur.
Wachtende tot de storm gaat luwen,
het schip een veilige haven binnen te duwen.
Vissers en zeelui trotserend de zee,
brengen vele verhalen met zich mee.
Over mythe stormen en harde leven,
het is hun met hart en ziel gegeven.

Hartburn, 12:18, 18/05/2009, Mario Couvreur

2.

UW STAD

Puzzelwedstrijd ‘Hekserij’
Ook tijdens de zomermaanden kan het wel eens regenen of koud
zijn in Nieuwpoort. En wat is er dan leuker dan ‘braintraining’?
Los de volgende heksenpuzzels op en geef je antwoordformulier
af aan de infobalie van het stadhuis op het Marktplein of de dienst
toerisme op het Hendrikaplein in Nieuwpoort-Bad. De wedstrijd
loopt tot en met 31 augustus. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd en krijgt een mooi geschenkpakket van Nieuwpoort. De
resultaten worden bekendgemaakt in de editie ‘november-december’ van het infoblad “Nieuwpoort, uw Stad”. Veel succes!

1. Woordzoeker ‘Jeanne Panne’
BETOVERING
BEZEM
BRANDSTAPEL
BROUWSEL
DUIVEL
GENEZEN
HEIDENS

HEKSENJACHT
HEKSERIJ
KRUIDEN
MAGIE
MYTHE
SPREUKEN
TOVENARIJ

TOVERDRANK
VERBRANDING
VERVOLGING
VLIEGEN
WRAT

Heksen op de vlucht

2015 is het jaar van de historische evocatie van
Jeanne Panne, beter gekend als de heksenfeesten. Nu zijn alle heksen op de vlucht geslagen
voor de grote verbranding. Kan jij ze allemaal
vinden in deze zomereditie van “Nieuwpoort,
uw Stad”? Hier heb je alvast de eerste heks die
niet op de brandstapel wil eindigen!

Aantal heksjes:

De overige letters vormen het hoogtepunt van de heksenfeesten:
...................................................

3. Filippinepuzzel ‘Heksenketel’
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1 Hoe noemt de reus van Nieuwpoort?

De letters in de verticale kolom vormen de naam
van een bekende inwoner van Nieuwpoort:

2 Ontwerper van het kunstwerk ‘Le Vent souffle où il veut’
op de Kromme Hoek?

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

3 Deze man verleende de Stadskeure aan Nieuwpoort.
4 Hij draaide de sluizen open tijdens WOI.
5 Deze bakker was getrouwd met een heks.
6 Zijn schildpad krijgt momenteel een grondige opknapbeurt.
7 Dit park is gelegen aan de Havengeul.
8 Hoekhuis in Normandische stijl.
9 Vrieskou schrikt deze man niet af op zijn expedities.
10 Hij is de patroonheilige van Nieuwpoort-Bad.

11 Het eerste deel van de naam van het bezoekerscentrum aan het Koning Albert I-monument.

Antwoordformulier Puzzelwedstrijd Hekserij
1. Oplossing woorzoeker ‘Jeanne Panne’: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Oplossing Filippinepuzzel ‘Heksenketel’: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Oplossing Heksen op de vlucht: 			
							

4. SCHIFTINGSVRAAG: Hoeveel deelnameformulieren zal de dienst
commmunicatie ontvangen vóór 31 augustus 2015?

Naam + voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoonnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mailadres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gelieve het antwoordformulier af te geven aan de infobalie op het stadhuis op het Marktplein of de dienst toerisme
op het Hendrikaplein voor 31 augustus 2015.

Mindbreaker ‘Heksenbrouwsel’
OPMERKING: Dit logigram telt niet mee
voor de heksenwedstrijd.
De oplossing komt in de editie ‘novemberdecember’ van “Nieuwpoort, uw Stad”.

1. Burgemeester Crabbe dronk meer slokjes dan degene die blauw werd.

Jeanne Panne heeft net een kruidenbrouwsel gemaakt. Jeanne Panne, Jan
Turpijn, Hendrik Geeraert en burgemeester
Crabbe hebben van het brouwsel gedronken.
De vier figuren veranderden elk van kleur in
functie van het aantal slokjes dat ze van het
brouwsel gedronken hebben. Ze kregen ook
elk last van een nevenwerking.

4. Hendrik Geeraert die de meeste slokjes dronk, had geen last van oorsuizen.

2. Jeanne Panne kreeg het warm en koud en kroop dicht tegen het vuur aan.
3. Degene die ademhalingsproblemen kreeg, dronk meer slokjes dan degene
die paars werd en koorts had.
5. Degene die de minste slokjes dronk, rilde van de koorts.
6. De figuur die last had van ademhalingsproblemen, dronk 3 slokjes.
7. Door barstende hoofdpijn werd er iemand bloedrood.
8. Jan Turpijn heeft normaal altijd last van hoofdpijn, maar deze keer kreeg
hij last van een andere nevenwerking.

Figuur

Jan Turpijn
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VRIJE TIJD
SWAP zomer
In de vorige editie van het infoblad “Nieuwpoort, uw Stad” werd het volledige programma van de Swap en de Swap XL toegelicht.
Ondertussen zijn er al een aantal activiteiten volzet. Hieronder vind je het overzicht terug van de nog beschikbare activiteiten.

Datum
Activiteit
		

Maximum
deelnemers

Deelnameprijs
Nieuwpoortenaar

Deelnameprijs
niet-Nieuwpoortenaar

2 juli 2015

Go cart race (Swap)

16

€4

€5

3 juli 2015

Bobbejaanland (Swap XL)

30

€ 24

€ 26

6 juli 2015

Ontbijt met film (Swap XL)

20

€3

€4

7 juli 2015

Sportkriebels (Swap)

20

€5

€6

8 juli 2015

Vrij moment (Swap XL)

Onbeperkt

€0

€0

9 juli 2015

Xtreme Minigolf (Swap)

16

€ 6,5

€ 7,5

10 juli 2015

Initiatie waterskiën en bandensplash
(Swap XL)

16

€ 11

€ 12

13 juli 2015

Pizza bakken (Swap)

14

€3

€4

14 juli 2015

Karting (Swap XL)

16

€ 18

€ 20

15 juli 2015

Vrij moment (Swap XL)

Onbeperkt

€0

€0

16 juli 2015

Gamen op groot scherm (Swap)

12

€1

€2

17 juli 2015

Plopsa Aqua (Swap XL)

20

€ 12

€ 14

20 juli 2015

Van coole koppen tot gekke bekken
karikaturen tekenen

16

€ 5,5

€ 6,5

22 juli 2015

Vrij moment (Swap XL)

Onbeperkt

€0

€0

24 juli 2015

Kinepolis Oostende (Swap XL)

20

€7

€8

27 juli 2015

Heavy Games (Swap)

20

€1

€2

29 juli 2015

Vrij moment (Swap XL)

Onbeperkt

€0

€0

30 juli 2015

Rope Skipping (Swap)

20

€3

€4

31 juli 2015

Initiatie golf (Swap XL)

12

€6

€7

4 augustus 2015

Bowling en drankje (Swap XL)

16

€6

€7

5 augustus 2015

Vrij moment (Swap XL)

Onbeperkt

€0

€0

6 augustus 2015

Fortenbouw XXL (Swap)

16

€ 1,5

€ 2,5

7 augustus 2015

Shoppen Gent & Mc Donald’s (Swap XL)

20

€ 13

€ 15

10 augustus 2015

Pannenkoeken en wafelnamiddag (Swap)

15

€4

€5

11 & 12 augustus

Tweedaagse (Swap XL)

15

€ 35

€ 37

13 augustus 2015

Gamen op groot scherm

12

€1

€2

14 augustus 2015

Golfsurfen (Swap XL)

19 augustus 2015

Vrij moment (Swap XL)

20 augustus 2015

20

€ 13

€ 15

Onbeperkt

€0

€0

Deadride – hoogteparcours
boogschieten Beernem (Swap)

20

€ 12

€ 14

21 augustus 2015

BBQ (Swap XL)

20

€ 4,5

€ 5,5

24 augustus 2015

Kinepolis Oostende (Swap)

20

€7

€8

25 augustus 2015

Opsteekkapsels (Swap XL)

26 augustus 2015

Vrij moment (Swap XL)

27 augustus 2015

Freaky Fotografie (Swap)

10

€6

€7

Onbeperkt

€0

€0

20

€7

€8

OPROEP
Turnclub Ydrima zoekt nieuwe leden
Turnclub Ydrima, afdeling van de vzw Markant, zoekt enthousiaste dames om te turnen en dit iedere donderdag van 20.30 u.
tot 21.30 u. in de turnzaal van de Basisschool Stella Maris. De turnlessen starten vanaf 3 september 2015.
Interesse? Diane Mylle – M 0475 34 40 93.

VRIJE TIJD
SPORT EN RECREATIE
Sportpark: voetbal
Zaterdag 1 augustus vanaf 9 u.
Tornooi SK Trianon

Sportpark: petanque
Sportpark: petanque
Zondag 2 augustus vanaf 9.30 u
Petanquetornooi

Atletiekmeetings
M.A.C.W. Nieuwpoort
Zaterdag 8 augustus vanaf 14 u.:
Leeuwtjescriterium
Zondag 23 augustus vanaf 13 u.:
GP Nieuwpoortse Vistrap, Jump Event

Atletiek- en sportkampen
• Maandag 6 juli tot en met vrijdag 10 juli
van 9 u. tot 16 u.
• Maandag 3 augustus tot en met vrijdag 7 augustus
van 9 u. tot 16 u.
• Opvang vanaf 8 u. en tot 17 u. is mogelijk.
• Leeftijd deelnemers: 7 – 12 jaar
• Kostprijs: € 75 p.p.
• Info: eddy.louwie@telenet.be.

Tennisstages KTC Issera
- Woensdag 1 juli tot en met vrijdag 3 juli
van 9 u. tot 12 u. voor kleuters van 3 – 5 jaar.
- Maandag 6 juli tot en met vrijdag 10 juli
van 13 tot 16 u. voor kinderen vanaf 6 jaar.
- Maandag 13 juli tot en met vrijdag 17 juli
van 13 u. tot 16 u. voor kinderen vanaf 6 jaar.
- Maandag 20 juli tot en met vrijdag 24 juli
van 9 u. tot 12 u. voor kinderen vanaf 6 jaar.
- Maandag 27 juli tot en met vrijdag 31 juli
van 9 u. tot 12 u. voor kinderen vanaf 6jaar.
- Maandag 3 augustus tot en met 7 augustus
van 9 u. tot 12 u. voor kinderen vanaf 6 jaar.
- Maandag 24 augustus tot en met 28 augustus
van 9 u. tot 12 u. voor kinderen vanaf 6 jaar.
• Kostprijs kleuters: € 35 per kind.
• Kostprijs kinderen vanaf 6 jaar: € 120 per kind.
• Leden betalen € 100.
Inschrijvingen: online via www.issera.be
rubriek jeugdwerking of via jeugdbestuur@issera.be.

Zomervoetbalkamp
• Datum: 27 juli t.e.m. 31 juli telkens van 9 u. tot 16u.
• Opvang vanaf 8 u. en tot 17 u. is mogelijk.
• Leeftijd deelnemers: 5 – 14 jaar
• Kostprijs: € 100 p.p.
Inclusief: warme maaltijd, drankje tijdens de pauzes, gezond vieruurtje,
voetbaltrainingen met gediplomeerde trainers en animatieprogramma.
Beperkt aantal plaatsen. Inschrijven kan tot en met 24 juli. Je hoeft geen lid
te zijn van K.S.V. Nieuwpoort om deel te nemen aan het zomervoetbalkamp.
• Inschrijvingen: Mario Callewaert – mario.callewaert@mil.be
M 0497 69 63 24.
• Betaling: Via overschrijving op BE97 0682 3069 7349 met vermelding 		
naam deelnemer en geboortejaar. Niet betaald = niet ingeschreven.

Sportstrand 1 juli – 31 augustus 2015
Zoals ieder zomerseizoen heeft de stedelijke sportdienst in haar
zomerprogramma voor elk wat wils voorzien. Het sportstrand is
afgebakend met 4 sportvelden en is gelegen ter hoogte van de
badinstallatie in redderspost 1 (tussen het Westerstaketsel en de
1ste golfbreker).
Dagprogramma
Inschrijvingen vanaf 10 u.
Dagelijks jogging vanaf 10.15 u.:
Beginnelingen:
maandag – woensdag – vrijdag
Gevorderden:
dinsdag – donderdag – zaterdag

Weekprogramma:
maandag: tennisvoetbal
dinsdag: volleybal
woensdag: beach-ball 1 – 1
donderdag: netbal
vrijdag: beach-ball 2 – 2
zaterdag: volleybal

Elke dag doorlopend van 10 u. tot 18 u. Niet op zon- en feestdagen!
Gediplomeerde lesgevers als sportanimators. Gratis deelname.
sportdienst – T 058 23 75 40

VRIJE TIJD
Sportkampen
Adventuresportkamp (vlottenbouw, marinierspiste, paintball,…)
• Wie? 12-plussers
• Waar? Sportzaal / sportkamp
• Wanneer? 13 – 17 juli 2015 van 9 u. tot 16 u.
• Deelnameprijs: € 95 voor Nieuwpoortenaar
en € 105 voor niet-Nieuwpoortenaar
Zomerfunkamp
(strandspelletjes, zwemmen sunparks, duinoriëntatie,…)
• Wie? 4de – 5de – 6de leerjaar
• Waar? Sportstrand, badinstallatie en sportzaal Nieuwpoort
• Wanneer? 20 – 24 juli 2015 of 10 – 14 augustus
telkens van 9 u. tot 16 u.
Op dinsdag en donderdag wordt in de sportzaal afgesproken.
• Deelnameprijs: € 60 voor Nieuwpoortenaar
en € 70 voor niet-Nieuwpoortenaar
Bij slecht weer: sportzaal of stedelijk zwembad.

Voorwaarden sportkampen
- Min. 10 en max. 20 deelnemers per kamp.
- Per sportkamp wordt 2 x gezwommen in het stedelijk zwembad.
- Verzekering is begrepen in de prijs.

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

KIDS-RUN en recreatieve strandloop
Maandag 10 augustus
• 6 – 7 jaar: 400m
• 8 – 10 jaar: 600m
• 11 – 14 jaar: 1.2km
• Vanaf 15 jaar: 5km
Startschot om 19.30 u. op het strand t.h.v. het sportstrand,
Nieuwpoort-Bad.
Gratis deelname! Aandenken en sportdrankje voor iedere deelnemer na afloop.
Inschrijven ter plaatse vanaf 18 u.
sportdienst, Dudenhofenlaan 2b – T 058 23 75 40
sport@nieuwpoort.be – www.nieuwpoort.be.

- Afspraak aan de stedelijke sportzaal voor de aanvang en het
beëindigen van de kampen. Uitzondering voor de strandsportweek: afspraak op de Zeedijk t.h.v. de badinstallatie.
- Altijd 10 minuten voor tijd aanwezig zijn en op tijd de kinderen
terug afhalen.
- De sportdienst is niet verantwoordelijk voor ongevallen buiten
de uren van het sportkamp.
- Sportieve kledij is vereist.
- Zwarte zolen zijn niet toegelaten in de sportzaal.
en inschrijvingen: sportdienst, Dudenhofenlaan 2b
T 058 23 75 40.

VRIJE TIJD
West-Vlaamse seniorensportdag
Op donderdag 21 mei 2015 gingen 16 Nieuwpoortse vijftigplussers naar de West-Vlaamse seniorensportdag ‘West-Vlaanderen
blijft bewegen’ in Ingelmunster. Deze sportdag voor senioren werd
georganiseerd door de provincie West-Vlaanderen, het RSO en de
gemeente Ingelmunster. Het is een uitgelezen kans om te sporten
met leeftijdsgenoten in een recreatieve en/of gezonde competitiesfeer. Het aanbod bestond uit 4 verschillende fietsroutes en 3 verschillende wandelroutes, een sportcarrousel en een petanquetornooi. Het was een leuke dag met veel sportplezier en ambiance.

Kijk! Ik fiets!
‘Kijk! Ik fiets!’ is een project
waarbij kinderen van 4 tot
7 jaar, die al vlot kunnen
fietsen met steunwieltjes, op
een halve dag leren fietsen
op twee wielen.
De 3de editie van ‘Kijk! Ik
fiets!’ ging door op woensdag
22 april 2015. Er namen 9 kinderen deel aan de sessie. De
begeleiding van de kinderen gebeurde door één van de ouders.
Een ervaren monitor begeleide de fietsles en gaf nuttige tips
aan de kinderen en de ouders. De sessie heeft tot doel om alle
kinderen huiswaarts te zien fietsen op twee wielen met hun
fietsdiploma in de hand.

11de Nieuwpoortse Gordel
Op donderdag 6 augustus 2015 gaat voor de 11de maal
de Nieuwpoortse gordel door.
Op deze dag kan je deelnemen aan 3 recreatieve fietstochten:
30 km – 45 km – en 65 km.
Ben je geen fietsliefhebber dan kan je meedoen aan de
wandeltocht van 8 km.
- Deelnemen kan individueel, in groepsverband of
familieverband.
- Vertrek en aankomst: ’t Schorrehof, Marktplein vanaf 12.30 u.
- Deelnameprijs: € 7,00 verzekering, versnapering
en 2 drankbonnetjes inbegrepen.
Organisatie: Okra Nieuwpoort i.s.m. stadsbestuur en sportdienst Nieuwpoort.

Jeanne Panne Bikers rijden Parijs-Roubaix
Op 17 mei reden de Jeanne Panne Bikers de fameuze toertocht Parijs-Roubaix voor mountainbikers en dit na een stevige voorbereiding onder leiding van coach Wim Verhegge. Ze startten in het bos van Wallers en kwamen, na een helse tocht van 125 km over kasseien, veld- en boswegen, aan in de beroemde velodroom van Roubaix. Het bestuur bedankt graag de goede organisatie, sponsors,
medewerkers, sympathisanten en de Jeanne Panne Bikers voor hun inzet. Als grootste Vlaamse club in Roubaix, mocht voorzitter
Stefaan ‘de kasei’ in ontvangst nemen.

VRIJE TIJD

GEMEENTERAAD
ZWEMBAD
Openingsuren zomervakantie
Vanaf woensdag 1 juli t.e.m. maandag 31
augustus gelden volgende openingsuren:
Maandag: 9 u. -20 u.
Dinsdag: 9u. -20 u.
Woensdag: 7 u. – 20 u.
Donderdag: 9 u. – 20 u.
Vrijdag: 9 u. – 21 u.
Zaterdag: 9 u. – 18 u.
Zondag: 9 u. – 17u.

Uitzonderlijke openingsuren
op volgende feestdagen:
Dinsdag 27 juli: 9 u. -17 u.
Zaterdag 15 augustus: 9 u. -17 u.

Aquagym voor senioren
Data: 8 en 22 juli, 12 en 26 augustus
Telkens van 9.30 u. tot 10.20 u.
Kostprijs: inkom zwembad + 1 stempel op de sportpas
of € 1,75

Plons- en spelkamp
Data: 27 juli t.e.m. 31 juli en 17 augustus t.e.m. 21 augustus
Telkens van 8.30 u. tot 12 u.
Voor kinderen van het 3de kleuter en het 1ste leerjaar.
Programma: 1,5 u. oefenen in het zwembad en 1,5 u. spelen in de
sportzaal of bij mooi weer buiten in het park.
• Doel: watergewenning en leren zwemmen
• Kostprijs: € 40 voor kinderen uit Nieuwpoort en € 45 voor kinderen
niet gedomicilieerd in Nieuwpoort.
• Voorwaarde: geen 25m kunnen zwemmen
• Info en inschrijvingen: kassa stedelijk zwembad
zwembad@nieuwpoort.be – www.nieuwpoort.be.
Mogelijkheid om achteraf naar de speelpleinwerking te gaan,
mits je kindje vooraf is ingeschreven.

Aqua-Niepo

Cursus Hoger Redder
Nieuwe cursus ‘Hoger Redder’ vanaf zaterdag 19
september 2015 t.e.m. 9 januari 2016 in het stedelijk
zwembad. Elke zaterdag van 8 u. tot 13 u.
• Voorwaarde: 17 jaar zijn of worden in 2015.
Het ‘voorbereidend reddersbrevet’ bezitten of behalen.
Dit kan op 10 en 17 september tussen 18 u. en 18.30 u.
in het stedelijk zwembad.
• Kostprijs: € 230 incl. cursustekst bestaande
uit 5 moduleboekjes..
• Inschrijvingen: Bloso – Vlaamse Trainersschool
T 02 209 47 16 – vts@bloso.be.
Marleen Decordier of aan de kassa van het
zwembad – decordierm@yahoo.com – T 058 23 46 11.

Cursus ‘Initiator zwemmen’
Nieuwe cursus ‘Initiator zwemmen’ vanaf zaterdag
19 september 2015 t.e.m. zondag 15 november 2015
in het stedelijk zwembad.
Het volledige programma volgt nog.
• Voorwaarde: minstens 16 jaar worden in 2015.
• Inschrijvingen: Bloso – Vlaamse Trainersschool
T 02 209 47 22 – ina.staessen@bloso.be.
Georges Vandenabeele of aan de kassa van het
stedelijk zwembad – georges.vandenabeele@gmail.com
T 058 23 45 37.

Kom je uitleven op het reuze
waterspeelplein in de ligweide
van het stedelijk zwembad:
springen, klimmen en glijden
op supertoffe waterattracties.
Ook indoor fun in het water!
Wanneer? 4 augustus vanaf 13.30 u.
Kostprijs: € 3,50 per kind of
inwoner - € 5 per volwassene of
niet-inwoner
Beurtenkaarten, abonnementen en
groepstarief tellen niet!
kassa stedelijk zwembad
T 058 23 38 88 – www.nieuwpoort.be
of op de Facebookpagina
‘Stedelijk zwembad Nieuwpoort’.

VRIJE TIJD
KINDERBOERDERIJ
19de plantgoedmarkt
was een topper
Heel wat plantenliefhebbers kwamen naar de
kinderboerderij ‘De Lenspolder’ voor de 19de
plantgoedmarkt. Er waren 8 standhouders
met bloemen, planten en kruiden. Het was een
gezellige drukte op een prachtige lentedag. En
een vleugje muziek zorgde voor extra sfeer. In
de namiddag konden de kinderen hun broodje
bakken om mee te nemen naar huis.

Een koude ‘Week van de Zee’
Ook al zat het weer niet helemaal mee en was het te koud voor
de tijd van het jaar, toch namen er heel wat recreanten en klassen van de Nieuwpoortse scholen deel aan het educatieve aanbod van de ‘Week van de Zee’. Tijdens de activiteit ‘Komen eten
in de viskeuken’ mochten de kinderen zelf hun vissoep bereiden.
En de soep viel in de smaak!

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
5 juli 2015: Dierenarts Elise Buyse		0474 36 41 51
12 juli 2015: Dierenarts Johan Devloo		058 41 49 09
19 juli 2015: Dierenarts Karel Crabbé		058 51 59 14
21 juli 2015: Dierenarts Anoa		058 62 67 37
26 juli 2015: Dierenarts Guy Colson		058 52 06 10
2 augustus 2015: Dierenarts Stephanie Maere		0488 25 02 50
9 augustus 2015: Dierenarts Suze Bogaerts		058 24 02 30
15-16 augustus: Dierenarts Elise Buyse		0474 36 41 51
23 augustus 2015: Dierenarts Alexandre Salomez		058 41 08 14
30 augustus 2015: Dierenarts Karel Crabbé		058 51 59 14

VARIA

Nieuw leven op de kinderboerderij
Eind april schonken 3 ooien het leven aan elk 1 lammetje.
Ze dartelen nu samen in de weide van de kinderboerderij
‘De Lenspolder’.

VACATURES
Voltijds technisch assistent (D1-D3)
zaalwachter
contractueel onbepaalde duur

Voltijds en deeltijds administratief
medewerker (C1-C3) toerisme
contractueel onbepaalde duur

Functie-inhoud
Onder leiding van de rechtstreeks verantwoordelijke instaan
voor alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van het gemeentelijk patrimonium en voor de
materiële ondersteuning van de gemeentelijke organisatie en
het verenigingsleven.
Voor de toelating tot de betrekking van technisch assistent
(D1-D3) zaalwachter gelden volgende voorwaarden:
1. Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen
van de beoogde betrekking;
2. De burgerlijke en politieke rechten genieten;
3. In het bezit zijn van een rijbewijs B;
4. Medisch geschikt zijn;
5. Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door
de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken,
gecoördineerd op 18 juli 1966;
6. Slagen voor een selectieprocedure;

Functie-inhoud
Onder leiding van het diensthoofd instaan voor het uitvoeren van
alle administratieve en facilitaire taken verbonden aan de dienst.
De administratief medewerker ondersteunt het diensthoofd bij
de communicatie en organisatie van activiteiten in het kader van
de dienst. Voor de toelating tot de betrekking van administratief
medewerker gelden volgende voorwaarden:
1. Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen
van de beoogde betrekking;
2. De burgerlijke en politieke rechten genieten;
3. Medisch geschikt zijn;
4. Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door
de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken,
gecoördineerd op 18 juli 1966;
5. In het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs;
6. Slagen voor een selectieprocedure;

Kandidatuurstelling
De kandidaturen kunnen tot en met uiterlijk 6 juli 2015 per aangetekende zending (poststempel geldt als bewijs) of tegen ontvangstbewijs bezorgd worden op volgend adres: Stadsbestuur
Nieuwpoort, t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 7 te 8620 Nieuwpoort.
Kandidaturen, met vermelding van de desbetreffende functie en prestatiebreuk, dienen vergezeld
te worden van een motivatiebrief, een uittreksel uit het strafregister (model I), een bewijs dat
wordt voldaan aan de taalwetgeving (indien van toepassing), Kopie rijbewijs B (indien gevraagd),
het vereiste diploma (indien gevraagd) en een curriculum vitae.
De volledige functiebeschrijvingen kan je terugvinden op de website van de stad Nieuwpoort:
www.nieuwpoort.be. Verdere informatie over de uit te oefenen functie en de aanwervingsvoorwaarden kan bekomen worden
op de personeelsdienst op volgend adres: Personeelsdienst, Willem De Roolaan 90, 8620 Nieuwpoort, T 058 22 44 65
personeelsdienst@nieuwpoort.be.
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Flitsen uit de gemeenteraad
dd. 28 mei 2015
Intrekking reglement tussenkomst De Lijn
De raad stelde in zitting dd. 8 september 2005 een
reglement vast ‘Tussenkomst kosten openbaar vervoer’
voor 60- t/m 64-jarigen en -25-jarigen. Naar aanleiding
van de tariefwijziging bij De Lijn waarbij 65-plussers
vanaf 1 september voor hun rit zullen moeten betalen,
werd de tussenkomst aan 60- t/m 64-jarigen herzien.
In navolging van de naburige gemeenten keurde de
raad het voorstel goed om de tussenkomst voor deze
leeftijdsgroep af te schaffen en het raadsbesluit dd. 8
september 2005 in te trekken.

Verlenging financiële tegemoetkoming Buzzy Pazz
De raad stelde in zitting dd. 8 september 2005 een reglement vast
‘Tussenkomst kosten openbaar vervoer’ voor 60- t/m 64-jarigen en
-25-jarigen. Sinds 1999 ontvangen jongeren tot 25 jaar die in Nieuwpoort gedomicilieerd zijn een tussenkomst ten bedrage van 50% bij
aankoop van een Buzzy Pazz, tussenkomst die door De Lijn automatisch
werd toegekend en waarvan het contract eind mei 2015 ten einde loopt.
De raad keurde het voorstel goed om het contract met De Lijn te verlengen, waardoor de tussenkomst van 50% bij de aankoop van een dergelijke pas door iedere inwoner jonger dan 25 jaar via een nieuw reglement
‘Financiële tegemoetkoming Buzzy Pazz’ wordt verdergezet.

GEMEENTERAAD
Gebruiksovereenkomst tussen AGB Vrije Tijd en Stad Nieuwpoort – exploitatie schietstand
De raad keurde het voorstel goed om een gebruiksovereenkomst af te sluiten tussen de stad en het AGB Vrije Tijd waarbij
het AGB het recht tot exploitatie van de schietstand krijgt en
instaat voor alle kosten van de exploitatie.
Aankoop van een hakenklem met hydraulische sluitbare haken voor de vrachtwagen voor het ledigen van ondergrondse
containers – goedkeuring
De raad keurde het bestek goed om een bijkomende hakenklem
met hydraulisch sluitbare haken aan te kopen voor de nieuwe
vrachtwagen die momenteel in bestelling is voor het ledigen van
de ondergrondse containers. Geraamde kosten: € 25.000 (incl.
BTW).
Aankoop 5 citydogsystemen in RAL 9010 en 5 citydogsystemen
in RAL 1013 in de strijd tegen hondenpoep
Met het citydogsysteem wordt het probleem van de hondenpoep
via sensibilisering aangepakt. Het systeem bestaat uit een informatiebord, een hondenpoepzakjesverdeler en een afvalbak. De
raad keurde de aankoop van 10 citydogsystemen (5 in RAL 9010
en 5 in RAL 1013) goed. Geraamde kosten: € 16.500 (incl. BTW).
De opdracht wordt gegund bij onderhandelingsprocedure.
Aankoop van een minigraafmachine voor de technische dienst
– goedkeuring
De raad keurde het voorstel goed om een minigraafmachine aan
te kopen voor de metsers, de groendienst en de cel netheid. Geraamde kosten: € 52.500 (incl. BTW). De opdracht wordt gegund
bij onderhandelingsprocedure.
Onderhoud van landbouwwegen 2015 – ontwerpdossier
De raad keurde het ontwerpdossier goed voor het onderhoud
van landbouwwegen 2015. Het betreft de Diksmuidse Weg en de
Hemmestraat. Geraamde kosten: € 239.780,86 (incl. BTW).
De opdracht wordt gegund bij open aanbesteding.
Vernieuwen van de openbare verlichting in de Albert I-laan
tussen Kinderlaan en Lombardsijdestraat – meerprijs kleur –
goedkeuring
De Vlaamse overheid zal de openbare verlichting in de Albert
I-laan vernieuwen: standaard betreft het hier gegalvaniseerde
palen. De stad heeft echter aan de Vlaamse overheid gevraagd
om witte verlichtingspalen te plaatsen. De raad keurde de offerte met de meerprijs voor deze verlichtingspalen goed.
Meerprijs: € 14.287,68 (incl. BTW).
Vernieuwen van de openbare verlichting in de F. Gheeraertlaan, vak Verhaerenlaan/Decosterlaan en in de Decosterlaan,
vak Verhaerenlaan/Gheeraertlaan – leveren, plaatsen en
aansluiten van 14 verlichtingsmasten en –armaturen
Naar aanleiding van de werken die Eandis zal uitvoeren in de F.
Gheeraertlaan, vak Verhaerenlaan/Decosterlaan en in de Decosterlaan vak Verhaerenlaan/Gheeraertlaan, vraagt Eandis of
de openbare verlichting wordt vernieuwd. Daarbij wordt het type

conische verlichtingspalen en –armaturen voorgesteld die in de
Arsenaalstraat en P. Braeckelaan werden geplaatst. Geraamde
kosten voor het leveren, plaatsen en aansluiten van 14 verlichtingspalen en –armaturen: € 15.538,39 (incl. BTW). De opdracht
wordt gegund bij onderhandelingsprocedure.
Vernieuwen van de openbare verlichting in de C. Decosterlaan
vak Consciencelaan/Gheeraertlaan – leveren, plaatsen en
aansluiten van 13 verlichtingsmasten en –armaturen – goedkeuring
Naar aanleiding van de werken die Eandis zal uitvoeren in de Ch.
Decosterlaan vak Consciencelaan/Gheeraertlaan, vraagt Eandis
of de openbare verlichting wordt vernieuwd. Geraamde kosten
voor het leveren, plaatsen en aansluiten van 13 verlichtingsmasten en –armaturen: € 14.428,41 (incl. BTW). De opdracht wordt
gegund bij onderhandelingsprocedure.
Vernieuwen van de openbare verlichting in de F. Gheeraertlaan vak Decosterlaan/Oleffelaan en in de Oleffelaan vak
Verhaerenlaan – leveren, plaatsen en aansluiten van 33 verlichtingsmasten en –armaturen – goedkeuring
Naar aanleiding van de werken die Eandis zal uitvoeren in de F.
Gheeraertlaan vak Decosterlaan/Oleffelaan en in de Oleffelaan
vak Verhaerenlaan, vraagt Eandis of de openbare verlichting
wordt vernieuwd. Geraamde kosten voor het leveren, plaatsen
en aansluiten van 33 verlichtingsmasten en –armaturen: €
33.625,98 (incl. BTW). De opdracht wordt gegund bij onderhandelingsprocedure.
Vernieuwen van de openbare verlichting in de V. Gilsoulweg
en in de Parnassiaweg – leveren, plaatsen en aansluiten van
16 verlichtingsmasten en –armaturen – goedkeuring
Naar aanleiding van de werken die Eandis zal uitvoeren in de
V.Gilsoulweg en in de Parnassiaweg, vraagt Eandis of de openbare verlichting wordt vernieuwd. Geraamde kosten voor het
leveren, plaatsen en aansluiten van 16 verlichtingsmasten en
–armaturen: € 17.758,06 (incl. BTW). De opdracht wordt gegund
bij onderhandelingsprocedure.
Ontwerpreglement stadslokaal Oude Pastorie Ramskapelle
De raad stelde in zitting dd. 28 november 2013 het reglement
vast betreffende stadslokalen. De raad keurde het voorstel goed
om de Oude Pastorie eveneens als stadslokaal te beheren en
bijgevolg eenzelfde reglement met dezelfde indeling van categorieën te hanteren als voor de overige stadszalen.

VARIA
Duurzaam terug naar school
We zijn met z’n allen nog volop aan het genieten van de vakantie, maar het nieuwe schooljaar komt met rasse schreden
dichterbij. Tijd dus om eens uit te kijken naar schoolmateriaal
en bij voorkeur milieuvriendelijk schoolmateriaal. Zo zijn er
heel wat producten op de markt met het PEFC-label. Scholen
en de toekomst, ze gaan hand in hand. Het is belangrijk om
onze kinderen en jongeren bewust te maken van de impact die

aankopen kunnen hebben op ons leefmilieu. Dit kan al beginnen
met het aankopen van duurzaam schoolmateriaal. Op heel wat
schriften, cursusblokken, etiketten, (kleur)potloden, post-its en
agenda’s prijkt het PEFC-logo.
Zo krijg je de garantie dat de hout- en papiervezels afkomstig
zijn uit duurzaam beheerde bos. Tijdens het beheer geldt een
evenwicht tussen de ecologische, economische en sociale
bosfuncties. Geen illegale houtkap, geen schending van de
mensenrechten, wel oog voor de fauna en flora en een eerlijk
loon voor de bosarbeiders,… Een mooie toekomst voor onze
bossen dus!
In de meeste grootwarenhuizen, papierhandels en speelgoedwinkels ligt een uitgebreid gamma aan PEFC-producten in de
winkelrekken. Wie nog eco-cheques in de schuif heeft liggen,
kan deze alvast bovenhalen voor de aankoop van PEFC-gelabeld
schoolmateriaal.
Wil je jezelf heel wat stress besparen?
Stel de aankoop van schoolmateriaal dan niet uit tot het einde…

Nieuwpoortse WOI-vluchtelingen overleden in Neuville-sous-Montreuil…
(bijna) vergeten…
In juli 2014 lanceerde Annick Lefranc (Boulogne) een
oproep op het internet : Qui sauvera la cimetière des
réfugiés Belges de Neuville-sous-Montreuil ? (Zie http://
www.1914-1918.be/cimetiere_neuville.php) Geleidelijk aan
kreeg de zaak ruchtbaarheid, en werd een project opgetrokken tot op het niveau van de Westhoekburgemeesters. Genealogisch werd ook heel wat werk verricht door
Aurel Sercu (Boezinge) en Joeri Stekelorum, voorzitter FV
Westkust.
Dit gaat over 600 Westhoekers, burgers, waaronder 21
wonende in een van de Nieuwpoortse deelgemeenten,
die ergens in Noord-Frankrijk ‘onder de zoden’ liggen.
Letterlijk. Ze hadden er een onderkomen gevonden in een
opvangcentrum, de Chartreuse, een voormalig kartuizerklooster, samen met duizenden andere vluchtelingen.
De Chartreuse, ook een hospitaal, was a.h.w. een klein
dorp, waar gemiddeld 1000 personen verbleven.
Er was ook een schoolkolonie. Zeshonderd vluchtelingen
overleden er in de periode april 1915 – april 1919 aan
de gevolgen van de tyfus, de ontberingen van tijdens de
vlucht, hoogbejaardheid en de Spaanse griep. Ze werden
in een nabije weide begraven. En sindsdien … vergeten.
Alle bovengrondse tekenen van de graven zijn in de jaren
1950 verdwenen, om plaats te maken voor weidegras en
koeien. Het is de bedoeling de herinnering aan hen terug
levendig te houden.

Hierna lijsten we de sterfgevallen van vluchtelingen uit groot-Veurne op. Hun stoffelijk overschot ligt nog steeds in
die weide op enkele honderden meter van de Chartreuse.
Nieuwpoort
Norullie Sophie, °Nieuwpoort, 11-09-1837 +13/12/1917 x Duflou
Karel
Riecherts Johannes, steenbakker, °Ubbergen (NL-Gelderland), 0911-1873 +5/08/1916 x Vanelverdinghe Leonia
Willems Marie Therese, °Leke, 24-10-1832 +19/12/1917 x Vervenne
Karel
Vlieghe René, °Brugge, 23-08-1857 +29/08/1916
Vervecken Joanna, °Dendermonde, 15-04-1829 +30/04/1918
Vanelverdinghe Gregorius, visser-ijslandvaarder, °Nieuwkapelle, 1203-1845 +20/04/1918 x Verplancke Natalia
Borgo Sophia, °Nieuwpoort, 10-03-1841 +30/01/1919
Roose Oscar, °Bikschote, 06-04-1885 +10/09/1915 x Vanhee Pharailde
Lobbestal Emerencia, °Veurne, 14-03-1875 +17/12/1917 x Van Bavinckhove Eduard
T’Jaeckx Melanie, °Nieuwpoort, 22-09-1844 +9/03/1916 x Stouf Louis
Devroome Melanie, herbergierster °Vladslo, 20-10-1832 +28/02/1918
x Hallet Pieter
Dehaese Maria, °Veurne, 04-05-1887 +5/11/1917 x De Busschere
Emiel
Buffel Lodewijk Lievin, °Nieuwpoort, 21/06/1914 +20/05/1917, zoon
van Arthur & Leonie Vanhoorne

VARIA
Devry Desiré, schoenmaker °Nieuwpoort, 02-06-1840 +3/07/1917 x
Baey Anna
Lauwagie Sophie, °Westende, 02-05-1832 +1/10/1917 x Portier
Engelbertus
Streeck Pelagie, spellewerkster °Nieuwpoort, 19-09-1845
+7/01/1918 x Vanvooren Jan
Boels Cesar, °Neuville (F), 9/12/1916 +4/07/1917, zoon van Emma
Boels
Ramskapelle
Demeersseman Albertine, °Ramskapelle, 03-11-1897 +22/09/1916
Dierickx-Visschers Karel, dagloner °Ramskapelle, 15-03-1828
+8/10/1918 x Bolle Rosalia
Michiels Karel, landbouwer °Ramskapelle, 04-05-1824
+26/07/1915 x Breemersch Louise
Carnier Karel, werkman °Ramskapelle, 17-11-1833 +25/01/1918 x
Verhelst Marie Therese

Wie informatie heeft over één van boven vermelde personen, mag steeds contact nemen met Joeri Stekelorum via
stekelorum@telenet.be of T 058 52 04 61. Het is de bedoeling alle info te bundelen en later uit te geven in een herinneringsbrochure.
TIP: Zaterdag 5 september 2015 brengt Familiekunde
Vlaanderen regio Westkust bovendien een bezoek aan dit
Chartreuseklooster en aan de tentoonstelling “Quand la
Chartreuse etait belge” (http://www.lachartreusedeneuville.
org/quand-la-chartreuse-etait-belge.html). Wie deze busreis wil meemaken neemt contact op met chantal.loones@
telenet.be of op T 058 52 04 61.
http://www.familiekunde-westkust.be/.

Rollend door Vlaanderen houdt tweemaal halt in Nieuwpoort
Rollend door Vlaanderen is een groep van 6 jongeren met een fysieke beperking. Zij willen zich inzetten voor een zelf
gekozen goed doel. Dit jaar kozen de rollers voor een fonds voor mantelzorgers. Mantelzorgers cijferen zichzelf vaak weg
voor de verzorging van hun naaste met ziekte of handicap. Zij zullen beroep kunnen doen op dit fonds tijdens een verblijf
met hun zieke naaste in het zorghotel Middelpunt.
De rollers zullen een sponsortocht doen langs onze Vlaamse kust. De eerste etappe gaat door in Koksijde. Op zondag 5 juli
komen ze aan in Nieuwpoort-Bad, waar ze halt houden aan de St.-Bernarduskerk voor een muzikaal aperitief van 12 u. tot
13 u. t.v.v. de rollers. Iedereen is welkom op het muzikaal apertief! Daarna gaan ze richting Ysermonde o.b.v. de gehandicaptenraad van de Nieuwpoort en de lokale politie. Op zondag 12 juli brengen ze tijdens hun 6de rit nog een bezoekje aan
Westfront Nieuwpoort.
Hun tocht eindigt op maandag 13 juli in Middelpunt.

IN BEELD
Zeewijding

Diamanten jubileum

Op zondag 17 mei ll. greep de jaarlijkse zeewijding
plaats op het gerenoveerde plein voor de SintBernarduskerk in Nieuwpoort-Bad. De zegening
werd opgeluisterd met een poëtisch en muzikaal
intermezzo. De aanwezigen werden getrakteerd
op een drankje en een gebakken visje.

Het diamanten echtpaar André Veryser-Germaine Verbanck werd op 23
mei ll. ontvangen op het stadhuis. André werkte eerst bij gasfitter Arnoys en schoolde zich later om als metselaar. Zo heeft hij meegewerkt
aan de bouw van het bekende hotel Sandeshoved in Nieuwpoort-Bad.
Het echtpaar heeft heel wat gereisd. De jubilarissen zijn bijzonder trots
op hun vijf dochters, negen kleinkinderen en zes achterkleinkinderen.

Vijftigste huwelijksverjaardag
Etienne Deltour en Roza Soenens traden
op 30 april 1965 in het huwelijk. Zij leerden
elkaar kennen in de jeugdbeweging van
Rekkem. Etienne studeerde af als burgerlijk ingenieur en kan terugblikken op een
succesvolle carrière bij de firma Bekaert.
Beide jubilarissen waren actief in het sociaal leven in Schelle. Het koppel vestigde
zich in 1999 definitief in Nieuwpoort. Roza
en Etienne zijn bijzonder trots op hun twee
kinderen en vijf kleinkinderen.

Gouden jubileum
Nico Bomon-Van Nieuwenborgh en
Marie-Jeanne Veldeman gaven op 14 mei
1955 elkaar hun jawoord. Nico heeft een
succesvolle carrière achter de rug. Hij begon als pijpfitter in de petroleumsector en
promoveerde al snel tot opzichter-ploegbaas. Dankzij zijn uitstekende talenkennis
en ervaring kreeg hij als werkleider heel
wat interessante buitenlandse opdrachten in landen zoals Thailand, Iran, Irak,
Gabon. Zijn laatste werkgever was LNG
in Zeebrugge. De jubilarissen vestigden
zich in 2002 definitief in onze stad waar ze
regelmatig bezoek krijgen van hun twee
dochters en twee kleinkinderen.

IN BEELD
Hulde Rode Kruis Nieuwpoort
De bestuursleden, vrijwilligers en bloed- en plasmagevers werden op 24 mei ll. ontvangen op het stadhuis.
Burgemeester Crabbe had niets dan lof voor de inzet van
de talloze vrijwilligers van deze hulporganisatie. Tijdens
de ontvangst op het stadhuis werden de trouwe bloeden plasmagevers gehuldigd terwijl de cursisten hun
brevet ontvingen. Er werd ook afscheid genomen van de
70-jarige donor Paul Schiettecatte en van Henry Toelen
die twintig jaar actief was als bestuurslid.

Visserijfeesten en vissershulde
Tijdens het Pinksterweekend konden de visserijfeesten op het Kaaiplein op heel wat bijval rekenen. De folkloristische publiek visverkoop is één van de vaste ingrediënten van dit weekend. Het initiatief van Promovis bracht dit jaar €1.000 op. Dit bedrag werd geschonken aan vzw Elora, het Centrum voor Ambulante Revalidatie, uit Nieuwpoort. Traditiegetrouw worden de verdienstelijke reders
na de vissershulde in de bloemetjes gezet. Volgende reders werden gehuldigd:
- N86 bvba Surcouf met de reders Charles en Rudy Beuckels
- N 93 bvba Aalscholver met de reders Gilbert en Jan Desaever
- N 95 Jonas met de reders Luk Louwagie en Gery Vanderbeken
Tijdens een ingetogen plechtigheid aan het vissersmonument werd hulde gebracht aan alle op zee omgekomen vissers.

IN BEELD
Boek ‘Frontstad in de Grote
Oorlog’
Op 30 mei ll. werd het eerste boek ‘Frontstad in
de Grote Oorlog’ van auteur Peter Vandenabeele
voorgesteld. Het oorlogsdagboek van zijn overgrootvader Emiel Vandenabeele , scheepsbouwer
in Nieuwpoort, lag aan de basis om het boek te
publiceren. Het oorlogsdagboek bevindt zich in
Westfront Nieuwpoort. Het boek ‘Frontstad in de
Grote Oorlog’ heeft als ondertitel ‘De burgerbevolking van Nieuwpoort tijdens en na WO I’ en
bevat heel wat nooit eerder uitgegeven foto’s. Het
boek kost 20 euro en is te verkrijgen in de boekhandel of via de.krijger@proximedia.be

Frans monument
De leerlingen van het zesde jaar bouw uit het Atheneum van
Nieuwpoort hebben zich volop ingezet tijdens de bouw van het
nieuwe Franse monument aan het sluizencomplex. Dit Frans
gedenkteken bevindt zich in het plantsoen langs het fietspad in de
Pieter Deswartelaan , ter hoogte van Café Pont Albert . Tijdens de
officiële inhuldiging op zondag 2 augustus a.s. wordt de collectorsurne ‘Terre d’Amis’ met aarde uit Frankrijk, Senegal, Marokko,
Algerije, Tunesië en Nieuwpoort
in het gedenkteken geplaatst.

Mountainbikeroute Michel Pollentier
De gloednieuwe Michel Pollentier Mountainebikeroute werd op 6 juni ll. officieel ingereden. Deze route is een gezamenlijke realisatie
van het stadsbestuur, de Provincie West-Vlaanderen en Bloso.
De wielerlegende Michel Pollentier werd in 1973 profrenner en won diverse ritten in de Ronde van Frankrijk. Hij werd ook winnaar
van de Ronde van Italië en van talrijke grote wielerwedstrijden waaronder de Ronde van Vlaanderen. Hij werd ook twee keer Belgisch
kampioen. De route start op het stedelijk sportpark en loopt over een gevarieerd parcours van 27 km waarvan 40 % op onverharde
wegen. Een deel van het parcours loopt over het strand maar fietsen langs dit traject is enkel toegelaten tijdens het laagseizoen.
Aan het stedelijk sportpark in de Dudenhofenlaan werd een bord onthuld van deze nieuwe mountainebikeroute. De sportdienst die
enkele trajecten op de route vrij van begroeiing maakte zal i.s.m. de Koninklijke Vrolijke Wielrijders Nieuwpoort en de Jeanne Pannebikers waken over de blijvende berijdbaarheid van de route.
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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

Reeds méér dan 30 jaar
gespecialiseerde rechtsbijstand bij:
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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

- SINDS 1896 -

RESIDENTIE NEPTUNUS
VALKESTRAAT (NIEUWPOORT STAD)

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

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

