TWEEMAANDELIJKS MAART-APRIL 2016 / 43 JAARGANG - NR.8

UW STAD

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

kom binnen voor
serieus financieel advies
over je woonplannen
www.fintroserieusjong.be

Fintro Nieuwpoort - Kantoor Goetry bvba

Marktplein 3, 8620 Nieuwpoort

Volg ons op : www.fintro.be | www.kantoorgoetry.be |
Ad_NieuwpoortUwStad_032016.indd 1

facebook

tel. 058 23 74 40, fax 02 228 24 06

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

3/02/16 11:40

VOORWOORD

Bevolking en
burgerlijke stand
Openingsuren tijdens de zomermaanden
De loketten van de dienst bevolking en
burgerlijke stand zijn tijdens de zomermaanden open van maandag tot en met
vrijdag van 9 u. tot 12 u.
Van 1 juli tot en met 31 augustus zijn
de loketten gesloten op zaterdag.

Maandelijkse zitdag
pensioenen
Elke eerste dinsdag
De RVP (pensioen loontrekkenden):
van 9 u. tot 11.30 u. en van 13.30 u. tot 16 u.,
in het kabinet van schepen Gunst,
eerste verdieping, stadhuis.

Waarde lezers,
In 2015 werd gestart met enkele grote infrastructuurwerken die mooi opschieten en dankzij een goede spreiding en
fasering zo min mogelijk overlast veroorzaken voor onze
bewoners.
Ook in 2016 worden zowel Nieuwpoort-Stad als Nieuwpoort-Bad stevig onder
handen genomen. Zo wordt in april a.s. gestart met de heraanleg van de Willem
De Roolaan tussen de Onze-Lieve-Vrouwestraat en de Astridlaan.
De uitvoeringstermijn bedraagt 150 werkdagen en verloopt in twee fasen zodat
de hinder voor bewoners, handelaars en het plaatselijk verkeer tot een minimum wordt beperkt.
Eerst komt de Willem De Roolaan tussen de Astridlaan en de Duinkerkestraat
aan de beurt. Daarna volgt het gedeelte tussen de Duinkerkestraat en de OnzeLieve-Vrouwestraat.
Aan dit project hangt een prijskaartje van € 598.000 euro waarvan € 275.557 ten
laste is van de IWVA.
Nadat een nieuwe riolering wordt aangelegd wordt de rijweg volledig vernieuwd
net zoals de parkeerplaatsen en de trottoirs. De nutsbedrijven zullen tevens de
ondergrondse leidingen en kabels aanpassen of vernieuwen.
Dit gedeelte van de Willem De Roolaan krijgt een nieuwe openbare verlichtingsinstallatie met ledverlichting.

Het RSVZ (pensioen zelfstandigen):
van 9 u. tot 12 u., i n de raadzaal,
gelijkvloers, stadhuis.

De plannen voor dit belangrijk wegenproject liggen ter inzage op het stadhuis.
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Dit voorjaar wordt tevens gestart met het vernieuwen van de Recollettenstraat.
In de volgende editie van ons infoblad verneemt u meer over deze geplande wegenwerken in het historisch stadscentrum.
In onze bruisende badplaats wordt de Franslaan in een nieuw kleedje gestopt.
De renovatie van deze belangrijke verkeersader zal in fasen verlopen.
Naast de renovatie van de rijweg wordt er ook ruimschoots aandacht besteed
aan de inplanting van groenvoorzieningen. Zo krijgt de nieuw aangelegde Franslaan een groene zone in de middenberm. Bomen en bloemperken zorgen voor
een groene toets.
De plannen van dit project liggen ter inzage bij de dienst toerisme op het Hendrikaplein.
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MILIEU
Ophaling huisvuil maart – april 2016
Zone A: Nieuwpoort-Bad
- Ophaling huisvuil: buiten vakantieperiodes
twee keer per week op maandag en vrijdag.
- Tijdens het zomerverlof (12 juni – 14 september) dagelijks ophaling van het huisvuil.
- Ophaling PMD: 14 en 18 maart 2016,
11 en 25 april 2016
- Ophaling papier en karton: 21 maart 2016
en 18 april 2016
- Ophaling GFT: 7 en 21 maart 2016,
4 en 18 april 2016
Zone B: Simli
- Ophaling huisvuil: tweewekelijks op dinsdag.
- Ophaling PMD: 14 en 28 maart 2016,
11 en 25 april 2016
- Ophaling papier en karton: 21 maart 2016
en 18 april 2016
- Ophaling GFT: 7 en 21 maart 2016,
4 en 18 april 2016

Zone C: Nieuwe wijken
- Ophaling huisvuil: tweewekelijks
op dinsdag.
- Ophaling PMD: 14 en 28 maart 2016,
11 en 25 april 2016
- Ophaling papier en karton:
21 maart 2016 en 18 april 2016
- Ophaling GFT: 7 en 21 maart 2016,
4 en 18 april 2016
Zone D: stadskern
- Ophaling huisvuil: wekelijks op
donderdag.
- Ophaling PMD: 14 en 28 maart 2016,
11 en 25 april 2016
- Ophaling papier en karton:
22 maart 2016 en 19 april 2016
- Ophaling GFT: 7 en 21 maart 2016,
4 en 18 april 2016

Zone E: buitenrand stad, Sint-Joris
en Ramskapelle
- Ophaling huisvuil: tweewekelijks
op vrijdag
- Ophaling PMD: 14 en 28 maart 2016,
11 en 25 april 2016
- Ophaling papier en karton: 22 maart 2016
en 19 april 2016
- Ophaling GFT: 7 en 21 maart 2016,
4 en 18 april 2016
Het afval mag ten vroegste de dag voor
de ophaling aangeboden worden. Van 1
oktober t.e.m. 31 maart vanaf 18 u. Van 1
april t.e.m. 30 september vanaf 20 u.

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

Volkstuintjes

Groene pluim 2015

De stad Nieuwpoort zoekt inwoners met
groene vingers. De vraag bij de bevolking naar
volkstuintjes blijft stijgen. Om een inzicht te
krijgen in de omvang van deze vraag, wordt een
oproep gedaan onder de inwoners om zich als
kandidaat op te geven.

Tijdens de zitting van de milieuraad op woensdag 27 januari 2016 werd
overgegaan tot de beoordeling van de nominaties ‘Groene pluim 2015’.
Volgende nominaties werden ontvangen:
- Isabelle Monteny, haaratelier Attisch, Marktstraat 39.
- Julien Vynck, pionier van de volkstuinier, Kokstraat.
- Roos Couvreur, groene huisvrouw, P. Braeckelaan.

Het enige wat je hiervoor moet doen is een
formulier invullen dat te bekomen is bij
schepen Bert Gunst:
bert.gunst@nieuwpoort.be.

Na de stemronde kreeg Isabelle Monteny van haaratelier Attisch de
‘Groene Pluim 2015’ overhandigd uit handen van de voorzitter van de
milieuraad, Jan Hauweele, alsook een cadeaubon ter waarde van € 100
voor de aankoop van Fairtrade producten in de lokale handel. Huisvrouw
Roos Couvreur kreeg de ‘kleine Groene pluim 2015’ en een cadeaubon
ter waarde van € 50 voor de aankoop van Fairtrade producten. Haar
echtgenoot Jacques Lawaese mocht deze geschenken in ontvangst
nemen.

Op basis van deze resultaten zal er een
specifiek beleid voor volkstuintjes uitgestippeld
worden.

Ophaling grof huisvuil
Op woensdag 16 maart is er terug een
ophaling van grof vuil. Opgelet, dit kan pas
na schriftelijke aanvraag en na betaling in
het stadsmagazijn, J. Van Clichthovenstraat
42 – T 058 22 44 88 en dit ten laatste twee
weken voor de ophaling.

VEILIGHEID & PREVENTIE
Tweede intergemeentelijke
zwerfvuilopruimactie IVVO
Zaterdag 19 maart 2016
Een propere buurt om te vertoeven, wil toch
iedereen?!
Daarom lanceert de afvalintercommunale
IVVO en de stad Nieuwpoort voor een
tweede keer een grote zwerfvuilopruimdag
op zaterdag 19 maart.
Zwerfvuil achterlaten getuigt van een gebrek aan respect voor natuur en medemens.
Het verstoort het landschap, beschadigt
het milieu en kan leiden tot gevaarlijke
situaties. Spelende kinderen kunnen zich
verwonden aan zwervend vuil en ook dieren
en fietsers kunnen de nare gevolgen ervan
ondervinden.
Tijdens de grote zwerfvuilopruimdag roepen
we alle verenigingen en bewonersplatforms
(geen scholen maar wel ouder- en leerlingenraden) op om de handen in elkaar te
slaan en het zwerfvuil uit het straatbeeld
te helpen verwijderen. De deelnemende
verenigingen krijgen het nodige opruimmateriaal ter beschikking (restafvalzakken, pmd-zakken en handschoenen) om op
zaterdag 19 maart een afgesproken traject
van ca. 8 km stadswegen op te ruimen. De
actie dient te gebeuren tussen 8.30 u. en 15
u. Wanneer een vereniging met minstens
10 vrijwilligers haar deel heeft opgeruimd,
krijgt ze 200 euro. Om 17 u. worden de deelnemers verwacht voor een slotmoment.
Opruimacties georganiseerd tot 1 week
voor of na deze opruimdag, komen tevens in
aanmerking.
Jullie interesse is gewekt? Goed zo!
Schrijf jullie dan als de bliksem in bij de
milieudienst via milieu@nieuwpoort.be.
Opgelet! De plaatsen zijn beperkt en
de geldprijzen worden aan de snelste inschrijvers gegeven na hun puike
prestatie.

TD cel milieu – T 058 22 44 51.

Bouw nieuw politiehuis PZ Westkust
gaat midden 2016 van start!
Tijdlijn
Nu de bouwvergunning van het nieuw politiehuis voor de Westkust aan het
marktplein te Koksijde onaanvechtbaar is, kon de Europese aanbesteding op 15
december 2015 gepubliceerd worden. De geïnteresseerde aannemers hebben
tot 14 februari tijd om hun aanbestedingsdossiers in te dienen. In maart worden
de offertes geëvalueerd en volgt de toewijzing door het politiecollege. De bouw
start begin mei om klaar te zijn tegen eind 2017!
Kostenplaatje
De kostprijs van het nieuw politiehuis bedraagt 16 miljoen euro. 4 miljoen euro
zit al in de spaarpot van de politiezone Westkust. Koksijde voorziet 6 miljoen
euro de komende twee jaar, De Panne en Nieuwpoort voorzien elk 3 miljoen
euro. Hierbij zit alles inbegrepen, zelfs het meubilair.
Uitrusting nieuw politiehuis
Het nieuwe politiehuis van 8000 vierkante meter werd ontworpen door Architecten Achtergael – Technum en zal volledig aangepast zijn aan de werking van
de politie. In het huidige hoofdcommissariaat (voormalig gemeentehuis van
Koksijde) is dat niet het geval. Er is te weinig kantoorruimte, de dispatching is
te klein, er zijn amper twee cellen die bovendien niet geschikt zijn voor groepen,
er is geen lokaal video-verhoorlokaal, er zijn geen douches in de kleedkamers
die zich in de kelder bevinden, het wagenpark is niet volledig afgesloten van
de openbare weg en ga zo maar door. De audit van de PZ Westkust werd jaar
na jaar langer door de vele tekortkomingen, vandaar dat een nieuw gebouw
zich opdrong. Het nieuwe gebouw wordt opgedeeld in 3 grote compartimenten.
Een ruimte voor de burger, een ruimte voor de arrestant en een ruimte voor de
politie. De huidige politiekantoren in Nieuwpoort en De Panne blijven bestaan.
Hierdoor zullen in het nieuwe gebouw ook videoconferenties met de collega’s
uit De Panne en Nieuwpoort, maar ook vanuit bijvoorbeeld Brussel mogelijk
zijn. Verder komt er ook een grote ondergrondse parking goed voor een 50-tal
dienstvoertuigen. Bedoeling is om er ook laadpunten te installeren want de politie Westkust is ambitieus en wil over enkele jaren elektrisch rijden. De ondergrondse verdieping vormt een discrete toegang tot het arrestantencomplex. Ook
leveranciers zullen via de ondergrondse verdieping laad-en los mogelijkheden
vinden.
Aan het cellentekort wordt ook iets gedaan, het nieuwe commissariaat voorziet
in maar liefst 8 individuele cellen, 4 cellen voor minderjarigen en 1 cel voor een
groep. In alle lokalen zal ook videoverhoor mogelijk zijn. Kers op de taart is de
crisisroom waar de PZ Westkust live beelden kan doorkrijgen van personeelsleden op locatie.

VEILIGHEID & PREVENTIE
Het A,B,C van alcohol in het verkeer toegelicht door PZ Westkust
Wanneer spreken we van “rijden
onder invloed”?
Vanaf 0,5 promille alcohol in
het bloed of 0,22 mg per liter
uitgeademde lucht ben je strafbaar. De beroepsbestuurder
en mogelijk in de toekomst ook de jonge bestuurders, zijn
reeds strafbaar vanaf 0,2 promille alcohol in het bloed of 0,09
mg/l uitgeademde lucht. Onze lever breekt alcohol af met een
snelheid van 1 à 1,5 uur per glas, maar dit is afhankelijk van
je leeftijd en ervaring met alcohol, dus je houdt er beter geen
rekening mee. Alcohol en rijden in het verkeer gaan immers
niet samen.
Hoe verloopt een alcoholcontrole?
Wanneer de politie Westkust je tegenhoudt tijdens een
alcoholcontrole, laten ze je blazen in een ademtesttoestel.
Weigeren wordt wettelijk gelijkgesteld met de zwaarste vorm
van positief blazen en kan dus in feite niet, maar je mag wel
15 minuten uitstel vragen. Na het blazen verschijnt op het
toestel een letter:
Overtreding
0,2 -0,5 promille / 0,09 mg/l – 0,22 mg/l

• S (Safe): je alcoholgehalte is lager dan 0,5 promille alcoho
in het bloed of 0,22 mg/l uitgeademde lucht
• A (Alert): je alcoholgehalte bevindt zich tussen 0,5 en 0,8
promille alcohol in het bloed of tussen de 0,22 mg/l en
0,35 mg/l uitgeademde lucht
• P (Positief): je alcoholgehalte is gelijk of hoger dan 0,8 promille
alcohol in het bloed of 0,35 mg/l uitgeademde lucht
Als er een A of P op het ademtesttoestel verschijnt, moet je nogmaals blazen. Dit is nodig om het eerste resultaat te bevestigen en
deze analyse geeft ook het exacte alcoholgehalte aan.
Teveel gedronken, wat nu?
Als je een voertuig bestuurt onder invloed van alcohol, riskeer je een
boete en een intrekking van je rijbewijs. Je brengt immers niet alleen
jezelf in gevaar, maar ook de andere weggebruikers en je eventuele
passagiers.
Toch zin in een avondje stappen, zoek dan op voorhand een BOB. Je
kan ook altijd het openbaar vervoer of een taxi nemen. Denk aan de
voordelige taxicheques voor jongeren die in alle gemeenten/steden
verkrijgbaar zijn.

Onmiddellijk inning
of minnelijke schikking

Rijverbod
Intrekking rijbewijs

Boetes opgelegd door
politierechter

100 euro

2 uur rijverbod

/		

0,5 – 0,8 promille /
170 euro
0,22 mg/l – 0,35 mg/l		

Minstens 3 uur rijverbod
/
Geen intrekking rijbewijs			

≥ 0,8 promille
/
of 0,35 mg/l		
		

Minstens 6 uur rijverbod
Intrekking rijbewijs bij
verkeersonveilig gedrag

Vanaf 200 euro – 2000 euro
+ rijverbod + verhoging bij
herhaling binnen 3 jaar

Vanaf 0,65 mg/l
/
Onmiddellijk intrekking
		
van 15 dagen
			

Vanaf 200 euro – 2000 euro
+ rijverbod + verhoging bij
herhaling binnen 3 jaar

BELANGRIJK
OM WETEN!
Takeltarieven
voor 2016!
Wanneer de politie Westkust
een voertuig (≤ 1500 kg) moet
laten takelen, bedragen de
kosten 120 euro ongeacht het
tijdstip van de takeling en de
afgelegde afstand. Voor een
oproep zonder takeling (bv.
de takelwagen rukt uit, maar
moet uiteindelijk niet takelen
omdat de bestuurder ondertussen bij zijn/haar wagen
aanwezig is) bedragen de
kosten 60 euro. Hiermee is
de zone Westkust een van de
goedkoopste zones!

Politie Westkust wint derde schutterstreffen “TIR Franco-Belge”
De politiezone Westkust heeft op dinsdag 2 februari 2016 de derde editie van het schutterstreffen gewonnen. Naast de PZ Westkust namen ook de Franse Gendarmerie, de Police
Nationale, de Basis Koksijde, een VIP-ploeg (ploeg met de diensthoofden van de verschillende
deelnemende ploegen) en een Very VIP- ploeg (genodigden en sponsors) deel. De wedstrijd
ging door in de schietstand van de Nieuwpoortse Wapenssportkring, voor de logistieke ondersteuning konden de deelnemers rekenen op de medewerking van Westkust Shooting Club.
Ieder team moest drie schietproeven doorstaan waarbij telkens gevuurd werd met een ander
type wapen. Dit gaf de deelnemers de gelegenheid om met een wapen van de collega’s te
schieten temeer er sinds enkele jaren een nauwe samenwerking is tussen de PZ Westkust en
de Franse collega’s.

SOCIALE ZAKEN
Voordeelpas voor kinderen en jongeren
Met wat vertraging worden
de voordeelpassen jeugd –
cultuur – sport 2016 in de
loop van de maand maart
verdeeld. In de envelop zit
ook een flyer met meer
uitleg rond het aangepaste reglement.
Denk je in aanmerking te komen voor de speciale kortingscode, die recht geeft op extra voordelen? Kom dan
zeker eens langs bij het Infopunt Welzijn in het Sociaal
Huis. Breng de pas(sen) van je kind(eren) mee en een
bewijs van inkomsten (meer uitleg op de flyer). Ook wie de
voorbije jaren een code had, moet dit opnieuw doen!
Heb je recht op de code en dit schooljaar nog geen onderwijscheques aangekocht? Het is nog niet te laat! Hiervoor
kan je terecht bij het Infopunt Welzijn, de jeugddienst, de
dienst bevolking of het kabinet van de burgemeester.
Infopunt Welzijn - Sociaal Huis, Astridlaan 103,
Nieuwpoort-stad: maandag van 8.30 u. tot 11.45 u.
en van 13.30 u. tot 17 u. - dinsdag tot vrijdag van 8.30 u.
tot 11.45 u. sociaalhuis@nieuwpoort.be – T 058 22 38 75.

Dopjes blijven welkom!
Ook dit jaar kan je de rode tonnen van Vrienden der Blinden uit Koksijde op verschillende plaatsen in Nieuwpoort vinden. Het
inzamelen van dopjes helpt namelijk om de
opleiding van de blindengeleidehonden mee
te financieren.
Je kan de (juiste!) dopjes kwijt in de bibliotheek, het
Sociaal Huis, het stedelijk zwembad, WZC De Zathe,
Centrum Ysara,
het dorpshuis
in Ramskapelle
en de gemeenteschool ‘De
Pagaaier’
in Sint-Joris.
De honden en
hun toekomstige
baasjes zullen je
dankbaar zijn!

BROCHURE
‘Premies en sociale dienstverlening’
Begin maart verschijnt de nieuwe editie van de brochure ‘Premies en
sociale dienstverlening’. Hierin vind je een overzicht van de tussenkomsten die het stadsbestuur aanbiedt en de contactgegevens van
verschillende diensten in Nieuwpoort, die je bij vragen rond sociale
thema’s kunnen verder helpen. De brochure is te raadplegen via de
website van Nieuwpoort, onder de rubriek ‘Leven en Welzijn’ –
Sociaal Huis’. Heb je liever een papieren exemplaar? Dat is vanaf
midden maart te verkrijgen bij de dienst bevolking en het kabinet
van de burgemeester in het stadhuis, bij het Infopunt Welzijn in het
Sociaal Huis en bij de verschillende mutualiteiten.
over je sociale rechten of welzijns- en gezondheidsorganisaties
die in onze regio actief zijn, vind je op de websites www.rechtenverkenner.be en www.desocialekaart.be. Zeker de moeite waard om
eens te bekijken!

Week van de Vrijwilliger 2016
Met 750.000 zijn ze, de vrijwilligers die zich in
Vlaanderen inzetten. Sommigen doen dat elke
dag opnieuw, anderen met momenten. Die duizenden vrijwilligers doen dit uit vrije wil en vaak
onbezoldigd binnen organisaties in hun buurt, voor een bepaald
goed doel of bij specifieke acties en evenementen. Deze inzet
mogen we niet vanzelfsprekend vinden! De Week van de Vrijwilliger – dit jaar van 27 februari tot en met 6 maart - is het uitgelezen
moment om hier even bij stil te staan. Ook in Nieuwpoort zijn er al
heel wat vrijwilligers actief. Daar wil het Sociaal Huis de aandacht
op vestigen door op vrijdag 4 maart 2016 tussen 10 en 12 u. met
een infostandje en gratis koffiehoek op de markt te staan.

OPROEP
Recent zijn er binnen het Sociaal Huis twee nieuwe projecten
van start gegaan, die nog wat helpende handen kunnen gebruiken! Heb je tijd vrij en voel je je geroepen om onze alleenstaande 85-plussers mee te ondersteunen door hen eens een
bezoekje te brengen, samen te gaan wandelen, enz.? Zilverpunt is dan misschien iets voor jou. Of heb je eerder een hart
voor kinderen en zou je willen helpen bij het organiseren van
activiteiten voor gezinnen, ontmoetingsmomenten voor ouders,
enz.? Het project Domino is op zoek naar vrijwilligers die mee
willen bouwen aan meer kansen voor álle kinderen.
Kom op 4 maart gerust eens langs bij het infostandje op
de markt om vrijblijvend wat meer te weten te komen over
beide projecten!
• Zilverpunt met Hanne Hosten
(T 058 22 38 11 - zilverpunt@nieuwpoort.be)
• Domino met Ilona Evrard
(M 0498 92 92 55 – domino@nieuwpoort.be).

GEZONDHEID
Gezonde gemeente
Ben je 60-plusser en wil je fit in je hoofd blijven?
Schrijf je in voor de nieuwe reeks Zilverwijzer!
Fysieke veranderingen, je draai vinden na je pensioen, zorgen voor
anderen of naasten verliezen: het zijn ervaringen waar je na je 60ste
mee te maken kan krijgen. Geldt dit ook voor jou? Dan kan het deugd
doen om hierover met leeftijdsgenoten van gedachten te wisselen.
Tijdens de sessies ga je via gesprekken, interactieve oefeningen en
een PowerPoint-voorstelling na hoe je deze nieuwe uitdagingen in
je leven kan aanpakken. Dit gebeurt onder de begeleiding van een
gedreven coach (zelf ook 60-plusser). Er wordt één thema per keer
behandeld. Na de basissessie beslissen jullie met de groep zelf welke
twee andere thema’s worden besproken. Tijdens elke bijeenkomst
kan je anderen inspireren door je eigen ervaringen, levenswijsheid en
kennis te delen. Of je kan al luisterend zelf nuttige tips meepikken.

Dit gebeurt in kleine groep:
het aantal deelnemers is
beperkt tot maximum 12
personen.
De volgende reeks van 3 groepssessies gaat door op
woensdag 13 april, 20 april en 27 april 2016, telkens van
9 u. tot 11 u. in de vergaderzaal van Centrum Ysara,
Dienstweg Havengeul 14, Nieuwpoort-Bad.
De sessies zijn gratis, maar vooraf inschrijven is nodig,
gezien het beperkt aantal plaatsen.
Dit kan tot 1 april 2016 via het Infopunt Welzijn Sociaal Huis: sociaalhuis@nieuwpoort.be – T 058 22 38 75.
Let wel: je kan je enkel inschrijven voor de hele reeks,
niet voor 1 sessie.

VARIA
Jeugdbrandweer Post Nieuwpoort zoekt nieuwe jeugdleden.
Sinds 1 januari 2015 zijn er geen gemeentelijke jeugdbrandweerkorpsen meer, maar zijn ze toegetreden tot de zone westhoek.
In de zone westhoek zijn er 6 jeugdbrandweerposten: Wervik, Ieper, Poperinge, Heuvelland, Kortemark en Nieuwpoort.
Ieder kind woonachtig in één van de 18 gemeenten die aangesloten zijn bij de zone westhoek, kunnen zich aansluiten bij één van
deze jeugdbrandweerposten. Voorwaarden: min. 12 en max. 15 jaar en fysisch gezond zijn.
Woon je in Veurne, De Panne, Koksijde – Oostduinkerke of Nieuwpoort en wil je later brandweerman/vrouw worden? Maak je dan
lid van jeugdbrandweerpost Nieuwpoort.
Ben je een beetje sportief, niet bang om nat te worden, een teamspeler? Dan is de jeugdbrandweer zeker iets voor jou!
Info en inschrijvingen: info@brandweer-nieuwpoort.be.

MEDISCHE WACHTDIENSTEN
Apothekers

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

Wachtdienst tandartsen

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

Wachtdienst kleine huisdieren

Westkust: De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Lombardsijde
6 maart 2016: Dierenarts Alexandre Salomez		 058 41 08 14
13 maart 2016: Dierenarts Guy Colson		 058 52 06 10
20 maart 2016: Dierenarts Anoa		 058 62 67 37
27 & 28 maart 2016: Dierenarts Johan Devloo		 058 41 49 09
3 april 2016: Dierenarts Stephanie Maere		 0488 25 02 50
10 april 2016: Dierenarts Olivier Debakker		 0475 94 41 11
17 april 2016: Dierenarts Alexandre Salomez		 058 41 08 14
24 april 2016: Dierenarts Suze Bogaerts		 058 24 02 30
1 mei 2016: Dierenarts Karel Crabbé		 058 51 59 14

HUIS VAN HET KIND
Campagne ‘Play Pauze Stop’voor gezond beeldschermgebruik
Heel wat mensen, ook kinderen en jongeren, brengen behoorlijk wat tijd per dag door zittend achter tv, tablet, computer of
spelconsole. Zit je echter te lang in eenzelfde houding aan de
computer of maak je teveel dezelfde korte bewegingen bij het
spelen van een spel, dan kan je hierdoor arm-, rug-, nek- of
schouderpijn krijgen.
Kleuters die veel stilzitten zijn minder fit en hebben meer
kans op overgewicht. Naarmate kinderen ouder worden toont
het lang stilzitten ook een verband met een hogere bloeddruk,
hogere cholesterol, minder sterke spieren, minder goede
schoolresultaten en een lager
mentaal welbevinden.

variëren in schermhouding, elke dertig minuten te pauzeren
en na twee uur beeldschermgebruik (in de vrije tijd) te stoppen.
De website www.playpauzestop.be geeft tips en tricks om
gezond beeldschermgebruik in de praktijk toe te passen. De
site heeft een aanbod voor jongeren, maar ook voor ouders en
scholen!

Heb jij trouwens een idee hoeveel tijd per
dag je beeldschermen gebruikt?
Doe de schermtijdtest op
www.playpauzestop.be.

De campagne Play Pauze Stop
richt zich tot jongeren van 10 tot 14
jaar. Het wil hen aanzetten om te

Domino zkt kinderkledij!
Domino is een nieuw project dat valt onder het Huis van het
Kind – OONIE. Het is opgestart om extra aandacht te kunnen
besteden aan gezinnen die het financieel moeilijk hebben.
In samenwerking met het Sociaal Huis en kledingbank
Camino uit Koksijde organiseren we in april voor de 2e keer
een kinderkledijbeurs voor deze gezinnen. Hiervoor zijn we
op zoek naar zomerkledij voor baby’s en kinderen tot 12 jaar.
Heb je thuis nog zomerkledij waar je kind uitgegroeid is en
is het nog in goede staat? Wil je er iemand anders graag
plezier mee doen? Je mag het gerust binnen brengen in het
Sociaal Huis en dit tot 8 april 2016.
• Waar? Sociaal Huis - Astridlaan 103 - Nieuwpoort
• Wanneer? Elke werkdag van 8.30 u. – 11.45 u.
en op maandag ook van 13.30 u. – 17 u.
• Vragen? domino@nieuwpoort.be – M 0498 92 92 55 (Ilona)
of T 058 22 38 75 (Ilse)

Kledingbank Camino is een niet-commercieel initiatief
van vrijwilligers. Wie het financieel moeilijk heeft, kan
daar aan kledij geholpen worden. Voorwaarde is dat de
klant wordt doorverwezen door een hulpverlener of
dienst. Camino is gevestigd in de Noordduinen,
Helvetiastraat 47, Koksijde.
Voor meer info (ook rond het schenken van kledij):
0493 14 33 15.

VRIJE TIJD
BIBLIOTHEEK
Bibliotheek heeft intelligente brievenbus
Als tweede bibliotheek in West-Vlaanderen beschikt de bibliotheek van
Nieuwpoort over een intelligente brievenbus. Dit toestel is in de gevel gemonteerd naast de ingang. Je kan voortaan dus ook buiten de openingsuren werken inleveren.
Hoe werkt dit?
1) houd het boek of de dvd voor de plaat
2) de klep van de brievenbus gaat open
3) stop een materiaal van de bibliotheek in de bus
Het is belangrijk om de werken één voor één in te voeren!
4) de klep sluit en de barcode wordt gelezen. Hierdoor gaat het
werk van je kaart af. Er verschijnt “akkoord” op het scherm
5) houd het volgende werk voor de plaat en de klep opent zich opnieuw.
De brievenbus is 24 op 24 en 7 dagen op 7 toegankelijk.
Wil je controleren of de ingeleverde werken ingenomen zijn? Dat kan via
mijn.bibliotheek.be. Via Mijn bibliotheek kan je ook online verlengen wat
nog op je kaart staat en werken die uitgeleend zijn kan je er reserveren.

Nieuwpoortse
gewrochten
Het onderwerp van de
komende Nieuwpoortse
gewrochten is het Nieuwpoortse kerkhof.
Aan de hand van het boek
Mijmeren op het Nieuwpoortse kerkhof van Roger
Dansercoer overlopen we de graven van enkele Bekende Nieuwpoortenaars. De tentoonstelling vertelt
u meer over hun leven en werk. Wie waren Engel
Puystiens en Karel Romaan Berquin? Waarom was
Henri Vreeswijck een gekend figuur te Nieuwpoort?
En heeft u ooit gehoord van Pieter-Antoon Houvenaeghel?
Wil je meer te weten komen? Kom kijken in de
bibliotheek. De tentoonstelling loopt van 7 april
t.e.m. 4 mei, tijdens de openingsuren.
Gratis toegang.

Wie? Wat? Waar?
Deze jongedames volgden les in de school van de Arme Klaren.
We weten echter niet in welk schooljaar deze foto genomen werd.
$Herken je iemand of weet je meer te vertellen over deze foto?
Laat het ons dan weten op chantal.bekaert@nieuwpoort.be of spring
eens binnen in de bibliotheek.

Jeugdboekenweek
5 tot 20 maart 2016
Het thema van de jeugdboekenweek is dit jaar “Weg
van de stad”. Op 1 februari hadden we jeugdauteur Moniek Vermeulen te gast. Zij kwam lezingen geven voor
het 1ste en 2de leerjaar. Zij schrijft vooral boeken voor
beginnende lezertjes.
Alle 182 leerlingen van de Nieuwpoortse scholen (1ste
graad) mochten komen luisteren in de City.
Tijdens de jeugdboekenweek stellen de leerlingen van
de tekenacademie opnieuw hun werkjes tentoon in de
bibliotheek.

VRIJE TIJD
CULTUUR
Week van de Amateurkunsten
Groepstentoonstelling
In de Nieuwpoortse Stadshalle zetten we in april traditiegetrouw de spots op de amateurkunstenaars en staat
een gloednieuwe expo in de Stadshalle gepland. Elk jaar
zet de WAK een thema centraal en dit jaar werd gekozen
voor “MATCH”. Dit thema gaat over samenwerken en bij
elkaar horen, over gelijkheden en contrasten, over passie
en liefde voor de kunst. “Match” betekent echter ook het
beste in mensen naar boven brengen door grenzen te verleggen, want ook kunst kan een competitief kantje hebben.
Wie de uitdaging aangaat, tilt zijn eigen kunnen op een
hoger niveau.
Treed dus binnen in de kunstarena van onze Nieuwpoortse
kunstenaars en ga zelf op zoek naar de perfecte match
van elk werk!
Vrijdag 29 april t.e.m woensdag 11 mei 2016
• Locatie: Stadshalle – zaal Geeraert, Marktplein
Nieuwpoort
• Openingsuren: dagelijks van 10 u. tot 12 u.
en van 14 u. tot 18 u. - Gratis toegang.

EXPO
Erfgoeddag – Rituelen in Beeld

Dit jaar staat Erfgoeddag in het teken
van Rituelen. In de fototentoonstelling ‘Rituelen in beeld’ maak je kennis
met verschillende rituelen doorheen
de Nieuwpoortse geschiedenis: naast
heksenverbrandingen, een reuzenommegang en een jaarlijkse zeewijding
zijn er ook tal van kleine, persoonlijkere
gebruiken en bijgeloof. Ontdek op onze
fototentoonstelling wat een ‘papierslag’
was, welke trouwjurken vroeger in de
mode waren en nog veel meer.
De beeldbank ’NIEUWPOORT VERBEELDT’ staat in voor het opsporen,
bewaren en ontsluiten van bedreigd
particulier beeldmateriaal. Vaak zitten
immers unieke erfgoedschatten verborgen in oude fotoalbums of koekendozen.
Op deze fototentoonstelling worden foto’s
van inwoners zelf uit deze beeldbank

Show “MATCH”
Samen kunst maken geeft
energie! Ontdek tijdens MATCH
een veelzijdigheid aan Nieuwpoortse talenten die samen
hun krachten bundelen en u
een ontspannende en muzikale
avond bezorgen! Wat er allemaal te gebeuren valt verklappen we nog niet maar stadsbeiaardierster Els Debevere en
het speciaal voor deze avond
opgerichte pop-up koor MATCH zullen zeker van de partij zijn.
Zaterdag 30 april 2016 om 20 u.
• Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14 Nieuwpoort
• Tickets: € 2,00 - Infobalie Stadhuis – Infokantoor Hendrikaplein –
City Valkestraat – www.cultuurnieuwpoort.be
• Contact: Dienst Cultuur - Valkestraat 18 Nieuwpoort
T 058 79 50 00 – cultuur@nieuwpoort.be
www.cultuurnieuwpoort.be

aan het publiek getoond. Ervaar rituelen
op andere manier en laat je boeien door
privéfoto’s en bijzondere verhalen en
weetjes.
Gratis toegang.
• Locatie: Foyer City – Valkestraat 18
Nieuwpoort
• Periode: zondag 24 april t.e.m zondag
1 mei 2016
• Openingsuren: dagelijks van 10 u. tot
12 u. en van 13 u. tot 17 u.
• Info: Dienst Cultuur - Valkestraat 18
T 058 79 50 00 – cultuur@nieuwpoort.be
• Vernissage 24/04: doorlopend te
bezoeken van 10 u. tot 18 u. met een
welkomstdrankje

Kunst en vriendschap brengt
verruiming
Groepstentoonstelling rond het thema
Verruiming - Schilderijen, foto’s, keramiek en woordkunst.
Gratis toegang.
• Locatie: Stadshalle – zaal Berquin,
Marktplein Nieuwpoort

• Periode: vrijdag 29 april t/m zondag
8 mei 2016
• Openingsuren: dagelijks van 10 u.
tot 12 u. en van 13 u. tot 17 u.
Danielle Görller Ooms
odk349100@telenet.be

The small world miniatuurfestival
Aan onwaarschijnlijk waarachtige modelwoningen op schaal, prachtige kijkkasten
en diorama’s geen gebrek op de negende
editie van het tweejaarlijks nationaal
Miniaturenfestival. Toegang: € 2,00.
• Locatie: Stadshalle, Marktplein
Nieuwpoort
• Periode: zondag 27 maart t/m zondag
10 april 2016
• Openingsuren: dagelijks van 10.30 u.
tot 17.30 u.
The Small World vzw
T 058 24 21 14 - info@thesmallworld.be

VRIJE TIJD
VOLGENDE HALTE OP HET CULTUURTRAJECT?
Zaterdag 16 april 2016 –
Den Bosch Nederland
Jheronimus Bosch was
en is de beroemdste
zoon van de stad ‘sHertogenbosch. In 2016
wordt de 500ste sterfdag van deze Bossche
schilder met de nodige fierheid herdacht. Het hoogtepunt van
deze festiviteiten wordt de grootse overzichtstentoonstelling
in het Noordbrabants Museum waarin verschillende originele
werken, ooit verspreid over de gehele wereld, van de Bossche
schilder vertoond worden. Jheronimus Bosch komt naar huis,
kortom: Welkom thuis, Jheronimus!
Na deze expo volgt een historische wandeling door het Bourgondisch Den Bosch.
• Kostprijs: € 50 (lunch niet inbegrepen)
• Inschrijven mogelijk vanaf vrijdag 4 maart 2016 om 9 u.
Zaterdag 28 mei 2016 – Mechelen
Wist je dat Mechelen een belangrijke rol speelde in de
Bourgondische periode? Veel historische gebouwen getuigen

hiervan. Volg de gids door het 16e eeuwse Mechelen en ontdek
o.a. de 14e-eeuwse muurschilderingen in de Sint-Janskerk
of de muurschilderingen in het Hof van Busleyden tijdens een
historische wandeling. Na een deugddoend middagmaal gaan
we richting het 18de-eeuwse Kazerne Dossin, een intense plaats
van herinnering waar tussen 1942 en 1944 25.484 Joden en 352
zigeuners werden weggevoerd. Het museum gaat in op de vervolging van Joden en zigeuners in België: Hoe was dat mogelijk?
Wat betekende ze voor de slachtoffers en hoe reageerden zij?
Was er dan geen verzet? Dit zijn kernvragen in dit museum.
• Kostprijs: € 55 (dranken niet inbegrepen)
• Inschrijven mogelijk vanaf maandag 7 maart 2016 om 9 u.
Praktische info:
Vertrekplaatsen: Marktplein Nieuwpoort-Stad om 7.30 u. en
Hotel Cosmopolite om 7.45 u.
Inschrijvingen: Dienst Cultuur, Valkestraat 18, 8620 Nieuwpoort
De plaatsen zijn beperkt. Betaling verplicht bij inschrijving.
Er worden geen inschrijvingen aangenomen voor de vermelde
inschrijfdatum.
Wachtlijst: indien de bus volzet is, kan bij de dienst cultuur worden ingetekend op de wachtlijst.

CIRCUIT X
Hof van Eede - ‘Het Weiss-effect’
Wat gebeurt er als we de schoonheid van fictie
verkiezen boven de werkelijkheid? Drie personages verliezen zich zo in hun bewondering voor het
leven en werk van de kunstenaar Edgard Weiss dat
ze weerloos worden voor zijn invloed en ze dreigen
te vergeten wie ze zelf zijn. Hun kijken wordt een
scheppend kijken, ze citeren, vieren, herdenken,
reënacten en worstelen. Het Weiss-effect wakkert de levenslust aan en nodigt uit om de grauwe
werkelijkheid voortdurend van een gouden randje te
voorzien. Maar als we zo in de greep zijn van onze
invloeden, wie zijn we dan nog echt?

Circuit X
‘Het Weiss-effect’ werd geselecteerd voor Circuit X, platform voor de spreiding van veelbelovende podiumkunstenaars. Samen met CC Kruispunt
Diksmuide, CC Casino Koksijde en de cultuurdienst van Veurne worden
vier voorstellingen uit de selectie van Circuit X gepresenteerd. Bij iedere
voorstelling is een voor- of nagesprek voorzien.
Voor meer info: www.circuitx.be
Vrijdag 25 maart 2016 - 20u
• Locatie: City, Valkestraat 18 Nieuwpoort
• Tickets: VVK € 12,00 – ADD € 14,50
Korting: 50% korting met voordeelpas jeugd-cultuur-sport |
€2 korting voor -26j en 60+
VVK: Infobalie Stadhuis | Infokantoor Hendrikaplein | City Valkestraat
www.cultuurnieuwpoort.be

JEUGD
Buitenspeeldag 2016
Op woensdag 13 april 2016 organiseren de jeugddienst en de sportdienst terug de Buitenspeeldag. Kinderen kunnen ravotten in het
sportpark waar tal van toffe buitenspelen opgesteld zullen staan.
Een reuzehindernisbaan, een karakopter, legotafels, springkasteel,
go-cartsparcours, …zorgen ervoor dat jullie een onvergetelijke dag
beleven. De activiteiten gaan door van 13.30 u. tot 16 u., de deelname
is volledig gratis. Het sportpark is gelegen in de Dudenhofenlaan 2b
te Nieuwpoort. Vooraf inschrijven is niet nodig.
jeugddienst Nieuwpoort, Dudenhofenlaan 2b,
8620 Nieuwpoort - jeugd@nieuwpoort.be - T 058 23 91 26.

VRIJE TIJD
Speelpleinwerking Paasvakantie
Tijdens de paasvakantie kunnen kinderen van 3 tot 12 jaar
komen ravotten op de speelpleinwerking. Er is opvang voorzien van 7.30 u. tot 9 u. en van 16.30 u. tot 17.30 u. Opgelet: er
is geen speelpleinwerking op zaterdag, zondag en wettelijke
feestdagen.
Kostprijs
volledige dag: (warme maaltijd inbegrepen en vieruurtje)
€ 6 voor kinderen gedomicilieerd in Nieuwpoort
€ 8 voor kinderen niet gedomicilieerd in Nieuwpoort
Halve dag (geen warme maaltijd) – van 9 u. tot 12 u.
of van 13.30 u. tot 16.30 u.
€ 3 kinderen gedomicilieerd in Nieuwpoort
€ 4 kinderen niet gedomicilieerd in Nieuwpoort
Indien 3 of meer kinderen van hetzelfde Nieuwpoortse gezin
inschrijven en aanwezig zijn op de werking, dient vanaf het
derde kind de helft van de prijs betaald te worden.
Er kan ingeschreven worden vanaf 21 maart 2016.
Elke vakantie moet er opnieuw online worden ingeschreven
via http://nieuwpoort.grabbis.be.
jeugddienst Nieuwpoort, Dudenhofenlaan 2b,
8620 Nieuwpoort - jeugd@nieuwpoort.be - T 058 23 91 26.

Swap en Swap XL paasvakantie:
Walibi Holland
Tijdens de paasvakantie organiseert de jeugddienst
met de Swap en Swap XL een uitstap naar het pretpark Walibi Holland en dit op vrijdag 8 april 2016.
Binnen de 3 seconden naar 90 kilometer per uur op de achtbaan Platform 13, een ritje op de hoogste, snelste en langste achtbaan van de
Benelux de Goliath, een wilde tocht in een waterachtbaan van maar
liefst 524 meter lang met een boomstam, de Space Shot waar je als
een echte astronaut in de ruimte wordt geschoten tot 60 meter hoogte en tal van andere leuke attracties voor een onvergetelijke dag.
De uitstap wordt georganiseerd voor zowel de Swap (geboortejaren
2005 tot en met 2007) en Swap XL (geboortejaren 2000 tot en met
2004). De kinderen van de Swap worden begeleid door de animatoren,
de jongeren van de Swap XL kunnen kiezen of ze het pretpark alleen
of onder begeleiding bezoeken. De deelnameprijs bedraagt € 30 voor
kinderen gedomicilieerd in Nieuwpoort en € 32 voor kinderen niet
gedomicilieerd in Nieuwpoort.
Om te kunnen inschrijven voor de uitstap moet je eerst geregistreerd
zijn, dit is mogelijk door een mail te sturen naar swap@nieuwpoort.
be met volgende gegevens van het kind of jongere: naam, adres, geboortejaar en telefoonnummer ouders. Na bevestiging via mail is inschrijven mogelijk via de website nieuwpoort.grabbis.be. Wanneer je
ingeschreven bent ontvang je een bevestiging met het rekeningnummer en het totaal te betalen bedrag. Er moet vooraf betaald worden.
Inschrijven is mogelijk vanaf donderdag 3 maart om 19 u., registeren
is altijd mogelijk en doe je best voor de inschrijvingsdatum.
jeugddienst Nieuwpoort, Dudenhofenlaan 2b,
8620 Nieuwpoort - jeugd@nieuwpoort.be - T 058 23 91 26.

Ontwerp je eigen speelplein!
Uitleendienst jeugddienst
De uitleendienst van de jeugddienst werd opnieuw uitgebreid, er werden 2 wandel-gps’en, 7 nieuwe volksspelen, 1 beamer en 2 microstatieven aangekocht. De
uitleendienst is er voor alle erkende jeugd-, sport- en
sociaal – culturele verenigingen, scholen, adviesraden
en stadsdiensten van Nieuwpoort ter ondersteuning
van de verschillende werkingen. Er kunnen gratis
materialen uitgeleend worden in 7 verschillende
categorieën : geluid, licht en effect, beeld, communicatie en veiligheid, verlengkabels, sport en spel en
kampmateriaal . Het huren van deze materialen is
volledig gratis mits het betalen van een waarborg en
het ondertekenen van het uitleenformulier bij afhaling.
Een overzicht van de beschikbare materialen kan je
terugvinden op de website van de jeugddienst onder de
rubriek uitleendienst.
jeugddienst Nieuwpoort, Dudenhofenlaan 2b,
8620 Nieuwpoort - jeugd@nieuwpoort.be
T 058 23 91 26.

In september 2015 werden alle Nieuwpoortse lagere scholen
aangeschreven om deel te nemen aan een klaswedstrijd ingericht
door de jeugdraad.
De opdracht: ontwerp een speelplein! Uit alle inzendingen kozen
de leden van de jeugdraad klas 4B van de vrije basisschool
Stella Maris tot uiteindelijke winnaars!
Ze mogen met de hele klas genieten van een uitstapje naar de
cinema. En bovendien zal de directeur hen trakteren met een
drankje tijdens de film. Proficiat!

VRIJE TIJD
SPORT EN RECREATIE
			

Sportpark voetbal
Zondag 13 maart om 9.30 u. F.C. Ramskapelle – De Engel

Sportzaal tafeltennis
Woensdag 2 maart om 20 u.
Zaterdag 5 maart om 19 u.
		
		
Zaterdag 12 maart om 19 u.
		
		
		
		
Zaterdag 9 april om 19 u.
Zaterdag 23 april om 19 u.
		
		
		

Nieuwpoort Veteranen A – Sobeka A
Nieuwpoort A – Atanis B
Nieuwpoort B – Atanis C
Nieuwpoort C – Heuvelland A
Nieuwpoort A – Izegem A
Nieuwpoort B – Bredene A
Nieuwpoort C – Eernegem B
Nieuwpoort D – Easypay C
Nieuwpoort E – Oostende G
Nieuwpoort E – Koekelare D
Nieuwpoort A – Damme A
Nieuwpoort B – Zandvoorde F
Nieuwpoort C – Zandvoorde G
Nieuwpoort D – Zandvoorde L

Paasvakantie 2016
Crea-sportkamp
Dinsdag 29 maart t/m vrijdag 1 april 2016
(niet op Paasmaandag 28 maart)
- Telkens van 9 u. tot 16 u.
- Locaties: sportzaal en Chirolokaal
1ste – 2de – 3de leerjaar: voormiddag sport en namiddag crea
4de – 5de – 6de leerjaar: voormiddag crea en namiddag sport
• Kostprijs: € 65 voor Nieuwpoortenaren
en € 75 voor niet-Nieuwpoortenaren
Circussportkamp
Maandag 4 t/m vrijdag 8 april 2016
Telkens van 9 u. tot 16 u.
Locaties: sportzaal en Chirolokaal
1ste – 2de – 3de leerjaar: sportkamp VOLZET
4de – 5de – 6de leerjaar: voormiddag circus en namiddag sport
• Kostprijs: € 80 voor Nieuwpoortenaren
en € 90 voor niet-Nieuwpoortenaren
en inschrijvingen: sportdienst Nieuwpoort,
Dudenhofenlaan 2B, T 058 23 75 40.

Nieuwe inschrijvingsprocedure
sportkampen
Bericht aan de ouders
De kinderen kunnen op 2 manieren ingeschreven worden
voor de sportkampen:
- telefonisch: sportdienst Nieuwpoort – T 058 23 75 40
- via mail: sport@nieuwpoort.be met vermelding van
naam, voornaam, adres en leeftijd van de deelnemende
kinderen + een gsm-nummer van één van de ouders in
het kader van bereikbaarheid bij noodsituaties.
Het verschuldigde bedrag wordt overgeschreven op volgende
rekening: AGB Sport – BE85 0910 2137 6506. Bij de vrije
mededeling worden volgende gegevens ingevuld: naam van
de deelnemer (bv: Tuur Devos), naam van het sportkamp (bv.
Roefelsportkamp) en de periode van het kamp (bv. Paasvakantie week 1 of week 2). Het verschuldigde bedrag dient
min. 14 dagen voor aanvang van het sportkamp op de rekening AGB Sport overgeschreven worden. Is dit niet het geval,
dan vervalt de plaats van het deelnemende kind en wordt
iemand van de reservelijst gecontacteerd om de vrijgekomen
plaats in te nemen.
Graag ook gezondheidsafwijkingen zoals allergieën, astma,
ADHD,… melden aan de lesgever of aan de sportdienst zodat
hier rekening mee kan gehouden worden.

			

NOVUSPORTUS

• Sportdagen voor Nieuwpoortse scholen
- Maandag 9 mei: Vrije Basisschool Nieuwpoort ‘Stella Maris’
- Dinsdag 10 mei: Gemeenschapsonderwijs ‘De Vierboete’
en Gemeenteschool ‘De Pagaaier’
- Woensdag 11 mei: Sint-Bernarduscollege
- Donderdag 12 mei: De Nieuwe Poort
Deze sportdagen laten de leerlingen proeven
van een 4-tal sporten per dag.
• Sportactiviteiten voor 6- tot 12-jarigen:
- 1ste en 2de leerjaar: volkssportspelen, turnparcours,
petanque, watersportspelen, voetbal, atletiek,
zaalhockey,…
- 3de en 4de leerjaar: tennis, voetbal, petanque, ludieke
waterspelen, thai-box,…
- 5de en 6de leerjaar: tafeltennis, badminton, kajak,
initiatie oriëntatiecross,…
• Sportactiviteiten voor 12-plussers:
Badminton, voetbal, petanque, tennis, circustechnieken,
tafeltennis, volkssportspelen, luchtkarabijnschieten, boogschieten, schermen, kajak, zeilen, veldhockey, bubble fun,
skateboarden, aquajogging,...

VRIJE TIJD

GEMEENTERAAD
			

Slotrit Driedaagse van
West-Vlaanderen
Johan Museeuw Classics
ZONDAG 6 MAART 2016
Maak deze unieke voormiddag mee.
Deze internationale wielerdriedaagse
voor profs start voor de vierde maal in de
kuststad Nieuwpoort.
Vanaf 9 u. wordt in zaal Iseland in de vismijn een uitgebreid ontbijtbuffet aangeboden. Daarna is er de mogelijkheid om
in het rennerspark tussen de renners en
ploegbussen te wandelen en alle startformaliteiten live mee te maken.
Om 11.30 u. wordt het startschot gegeven
aan de vismijn van Nieuwpoort.
Inschrijven voor het ontbijtbuffet kan nu
al bij de dienst toerisme van Nieuwpoort.
• Kostprijs: € 35 per persoon.

over de Driedaagse van
West-Vlaanderen op www.3dwvl.be.

Aangepast verkeersreglement
Naar aanleiding van deze wielerwedstrijd
geldt er op zondag 6 maart 2016 een
aangepast verkeersreglement:
- Stilstaan en parkeren is verboden van
middernacht tot 15 u. op het Kaaiplein
(volledig), parking tussen Smokkelstraat
en Albert I-laan, parkeerstrook in de
Albert I-laan tussen Albert I-laan en Kattesasstraat, rijbaan tussen oud douanekantoor en burelen stedelijke vismijn en
tussen de Houtboeistraat en Handelskaai.

doortocht van de wielerwedstrijd ‘3-daagse van West-Vlaanderen’.
- Extra aandacht wordt gevraagd op de
volgende locaties waar er geen bevoegde
personen opgesteld staan: Brugsesteenweg – Ijzer (voor verkeer komende van
Ijzer), Brugsesteenweg – Kasteelstraat
(voor verkeer komende uit Kasteelstraat),
Brugsesteenweg – Kruisdijk (voor verkeer
komende uit Kruisdijk) en Brugse Steenweg – Schoorbakkestraat (voor verkeer
komende uit Schoorbakkestraat). Deze
locaties worden wel gesignaleerd met
verkeershekken en het verkeersbord C3.
Enige voorzichtigheid is aangewezen!

- Alle verkeer is verboden van 9 u. tot 13 u.
op het Kaaiplein en indien noodzakelijk
is alle verkeer verboden op de gewestweg Kaai tussen rotonde Langebrug en
rotonde Astridlaan met uitzondering van
beide rotondes.

- Alle verkeer op de gewestweg Kaai,
tussen rotonde Langebrug en rotonde
Astridlaan, worden omgeleid van 9 u. tot
13 u. Het verkeer komende van de Langebrug uit de richting van Lombardsijde
wordt omgeleid via de Ieperstraat,
- Alle verkeer is verboden van 11 u. tot 13 u. Langestraat en Astridlaan. Het verkeer
komende van Nieuwpoort-Bad wordt
op de Kaai, Albert I-laan, Kinderlaan,
omgeleid via de Astridlaan, Langestraat
Elisalaan, Albert I-laan, rotonde Langebrug, Kustweg, Westendelaan, Sluizen en en P. Deswartelaan.
Brugse Steenweg, tijdens de duur van de

Hockeytornooi

Kijk! Ik fiets!

Woensdag 27 april 2016
Aanvang om 13.30 u. op het sportpark, Dudenhofenlaan 2b.
Het einde van het tornooi is voorzien om 15.30 u.
Er worden 2 voetbalterreinen omgevormd tot 4 hockeyterreintjes. Op
elk terrein leidt een scheidsrechter de wedstrijden in goede banen.
Alle Nieuwpoortse scholen alsook scholen uit de regio kunnen ploegen
afvaardigen. De leerlingen sporten per graad en er is een beker voorzien voor de 2de en de 3de graad.

Woensdag 20 april 2016
Kinderen van 4 tot 7 jaar die al vlot kunnen fietsen
met steunwieltjes leren op een halve dag fietsen op
twee wielen. Dit onder begeleiding van een ervaren
monitor en één van de ouders waarbij de monitor
nuttige tips geeft aan de ouder.
Op het einde van de sessie krijgen de kinderen hun
fietsdiploma mee naar huis.

Organisatie: sportdienst i.s.m. basisschool Stella Maris

VRIJE TIJD
Nieuwpoort is ‘Sportelstad 2015’
Nieuwpoort kreeg op 9 december 2015 van Bloso (nu ‘Sport Vlaanderen’)
het label van ‘Sportelstad’. Schepen van sport Rik Lips mocht de titel in
ontvangst nemen. Nieuwpoort kreeg het label voor de inspanningen die
het in 2015 deed voor de seniorensport, zoals deelname aan de provinciale seniorensportdag, het wekelijkse uurtje seniorensport, aquagym,
organisatie van de “Nieuwpoortse Gordel”, enz.
In deze campagne werd de nadruk gelegd op het sporten op eigen niveau
(eigen maat, eigen ritme, eigen tempo) en op het belang van sociale
contacten en plezierbeleving via de sport. Er werd immers herhaaldelijk
aangetoond dat fysiek actief blijven een positieve invloed heeft op de
levenskwaliteit, ook op latere leeftijd.
Daarnaast streed Stad Nieuwpoort mee voor label van ‘Supersportelgemeente 2015’. Een label die uitgereikt werd aan de steden of gemeenten
die extra inspanningen leverden gedurende het jaar. Van alle ingediende
kandidaturen eindigde Nieuwpoort in de top 9.
over de sportelactiviteiten in Nieuwpoort: T 058 23 75 40.

ZWEMBAD
Openingsuren
Paasvakantie
Maandag 28 maart t.e.m. zondag 10 april 2016
Paasmaandag 28 maart
9 u. – 17 u.
Maandag 4 april		
9 u. – 20 u.
Dinsdag		
9 u. – 20 u.
Woensdag		
7 u. – 20 u.

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

9 u. – 20 u.
9 u. – 21 u.
9 u. – 18 u.
9 u. – 13 u.

Sportpassen

Bijscholing Hoger Redder

Aquafitness / aquajogging
Nieuwe reeksen in het voorjaar
2016:
Aquafitness: 11, 18 en 24 april
Aquajogging: 2 en 9 mei
Telkens op maandag van 19 u.
tot 19.45 u.
Inschrijven is niet nodig!
Kostprijs: inkom zwembad + 1 stempel op de sportpas of € 1,75.

Data:
vrijdag 13 mei 2016 van 18 u. tot 22.30 u.
zaterdag 14 mei 2016 van 7.30 u. tot 11.45 u.

Aquagym voor senioren
Iedere woensdag t.e.m. 25 mei 2016 en dit telkens van 9.30 u. tot 10.20 u.
Er zijn geen lessen tijdens de vakanties.
Kostprijs: inkom zwembad + 1 stempel op de sportpas of € 1,75.
Leren zwemmen voor senioren
Iedere woensdag t.e.m. 25 mei 2016 en dit telkens van 9.30 u. tot 10.20 u.
Er zijn geen lessen tijdens de vakanties.
Haast je, er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Kostprijs: inkom zwembad + 1 stempel op de sportpas of € 1,75.

Deelnameprijs: € 43 per persoon.
De inschrijvingsformulieren zijn verkrijgbaar aan de kassa van het stedelijk
zwembad of op aanvraag via
zwembad@nieuwpoort.be of
www.nieuwpoort.be.
De inschrijvingen worden afgesloten op
vrijdag 15 april 2016. Opgepast, de plaatsen zijn beperkt.
Op vrijdag 13 mei 2016 is het stedelijk
zwembad uitzonderlijk gesloten om 18 u.
omwille van deze cursus.
Organisatie: stedelijk zwembad
Nieuwpoort i.s.m. het VRC.

VRIJE TIJD
Bezoek van de Paashaas
Zondag 27 maart 2016
Kom zwemmen op Pasen en ontmoet de Paashaas met zijn mandje vol lekkers.
Kinderen t.e.m. 12 jaar kunnen deelnemen aan de paaseierenduik. Zoek de onder
water verstopte paaseieren en krijg nadien een lekker zakje met heerlijke chocolade en
snoepjes.
Doe mee aan de Paaskleurwedstrijd. Er zijn verschillende kleurplaten per leeftijdscategorie (categorie 1: 1 t/m. 3 jaar, categorie 2: 4 t/m. 6 jaar, categorie 3: 7 t/m 12 jaar) die
afgehaald kunnen worden in het stedelijk zwembad of bij de diensten voor toerisme in
Nieuwpoort-Stad en Nieuwpoort-Bad. Alle kleurplaten moeten ten laatste op donderdag 24 maart afgegeven worden aan de kassa van het stedelijk zwembad.
De activiteiten worden gratis aangeboden. Er dient enkel toegang tot het zwembad
betaald te worden.

TOERISME
West-Vlaanderen fietst

Info- en Shoppingmagazine 2016

Benieuwd naar het vernieuwde fietsnetwerk in West-Vlaanderen?
Kom op paasmaandag 28 maart naar het Kaaiplein, t.h.v. de stedelijke
vismijn en fiets in primeur een tocht op het vernieuwde fietsnetwerk.

Begin maart verschijnt het
gloednieuwe magazine
van Nieuwpoort met zowel
praktische informatie als een
aanbod van kwalitatieve handelszaken. Voor de toeristische bezoekers worden alle
bezienswaardigheden in ‘the
picture’ gezet. Ook inwoners
van Nieuwpoort zullen de
gloednieuwe sfeerbeelden
in het magazine enorm
appreciëren.

Praktisch:
- Deelname is gratis
- Starten kan tussen 10 u. en 15 u.
- De route is gemiddeld 30 km lang + onderweg leuke stops
- Iedere deelnemer krijgt een extraatje (zolang de voorraad strekt)
www.westtoer.be/westvlaanderenfietst

Dag van het verhaal
Op zondag 3 april vindt in Nieuwpoort de 2de
editie van “Dag van het verhaal” plaats. Dit
jaar zijn de verhalen korter, worden ze op
verschillende locaties (op wandelafstand) verteld en naast de volwassenverhalen, zorgen we ook dat de kleintjes aan hun trekken komen.
Gepassioneerde vertellers staan klaar op 6 verschillende locaties
(van 10 u. tot 12 u. in Nieuwpoort-Stad en van 14 u. tot 16 u. in
Nieuwpoort-Bad), waar zij telkens om de 20 minuten starten met
hun verhaal.
Dit betekent dat men helemaal zelf à la carte uit het programma zal
kunnen kiezen. Of men kan ervoor kiezen om in groep te vertrekken
vanaf één centraal afspraakpunt (vanaf 9.30 u. op het Marktplein
in Nieuwpoort-Stad en vanaf 13.30 u. aan het Loodswezenplein in
Nieuwpoort-Bad).

Het info- en shoppingmagazine zal verkrijgbaar zijn bij alle
deelnemende handelszaken en Toerisme Nieuwpoort of op
www.nieuwpoort.be.

Knutselwerkjes Foorkrant
Oproep aan de lagere schoolkinderen
uit de Nieuwpoortse scholen:
Maak een mooie tekening, schilderij, collage,…
in 2D op papier over de KERMIS om de foorkrant,
editie 2016, op te fleuren. De creatieve werkjes
mogen niet groter zijn dan A3-formaat.

Gratis deelname – vooraf inschrijven is niet nodig.
www.nieuwpoort.be of Toerisme Nieuwpoort,
Marktplein 7 en Hendrikaplein 11.

Afgeven kan aan Toerisme Nieuwpoort,
Marktplein 7 en dit t.e.m. 6 mei 2016.

VRIJE TIJD
Begeleide stadswandeling
en bezoek aan Westfront

Stadsrondrit met
toeristische treintje

Donderdag 31 maart en 7 april 2016
Korte stadswandeling met bezoek aan het bezoekerscentrum ‘Westfront Nieuwpoort’ onder begeleiding van
een gids.
• Locatie? Afspraak op het Marktplein,
t.h.v. ingang Stadhuis
• Kostprijs: € 7 per persoon (maximum 30 personen)
• Inschrijven bij Toerisme Nieuwpoort,
Marktplein 7 of Hendrikaplein 11.

Woensdag 30 maart en 6 april 2016
• Locatie? Hendrikaplein,
ingang dienst toerisme
• Kostprijs: € 4 per volwassene en € 2,50 per kind
tot en met 12 jaar (maximum 50 personen)
• Inschrijven bij Toerisme Nieuwpoort,
Marktplein 7 of Hendrikaplein 11

Daguitstap Genk

Lentebraderie

Stad Nieuwpoort gaat met een bus
op uitstap naar Genk op 1 mei 2016.

30 april en 1 mei van 10
u. tot 19 u.

Op het programma:
- 6.30 u.: vertrek
naar Genk
- 9.30 u.: bezoek
aan C –mine met
gids
- 11.30 u.: ontvangst
op het stadhuis van
Genk
- 12.30 u. -16 u.: vrije tijd tijdens de 1 mei-feesten in Genk
Tijdens de vrije tijd is er van alles te doen in het centrum
van Genk met o.a. ambachtenmarkt, jaarmarkt,
theateracts,…
- 16 u.: O parade (dit is een van de mooiste stoeten van
België)
- 18 u.: vertrek met bus naar een buffetrestaurant
met live animatie (dranken inbegrepen)
- 20 u.: vertrek van Genk naar Nieuwpoort
- 23 u.: aankomst Nieuwpoort

Kom shoppen in de
autovrije Albert-I-laan
en Lombardsijdestraat!
Geniet van talrijke
kortingen in de deelnemende handelszaken.
Een aangename sfeer in
één van de gezelligste
braderieën van de kust!

• Kostprijs: € 38,50 per persoon
• Inschrijven kan pas vanaf 15 maart 2016 bij Toerisme
Nieuwpoort, Marktplein 7 of Hendrikaplein 11.

Org. Handelaarsbond
Verenigd NieuwpoortBad

Lentebijeenkomst voor senioren
Kom op donderdagnamiddag 31 maart 2016 om 14 u. naar
de Lentebijeenkomst in Centrum Ysara! Geniet tijdens deze
gezellige namiddag van een muzikale act! De Lentebijeenkomst sluit af met een speech door de heer Burgemeester
ir. Roland Crabbe.
Op donderdag 21 april 2016 staat er een volledige daguitstap op het programma! Meer informatie volgt later.

VRIJE TIJD
KINDERBOERDERIJ ‘DE LENSPOLDER’
Het Paasprogramma
Brood bakken
Leer brood bakken zoals in de goede
oude tijd. Op dinsdag en donderdag
voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Locatie: Kinderboerderij ‘De Lenspolder’.

Met de boer op pad
Op woensdag kunnen kinderen van 3 tot 8 jaar in de voormiddag
op ontdekkingstocht gaan op de kinderboerderij ‘De Lenspolder’
met de boer(in).

Bloemen vilten
Op woensdagnamiddag is er een
workshop bloemen vilten voor
kinderen van 8 tot 12 jaar.

Natuurwandelingen
Iedere woensdagvoormiddag zijn er begeleide wandelingen om
10 u. in het natuurreservaat De IJzermonding en op donderdagvoormiddag om 10 u. aan de zee in Nieuwpoort-Bad met op
31 maart een schelpenwandeling en op 7 april een duinenwandeling.

Vogels voeren en beloeren
De winter is een ideaal moment om tuinvogeltjes te bekijken, zeker als je hen op regelmatige tijdstippen wat lekkers
aanbiedt. Vele klasjes zijn naar de kinderboerderij afgezakt
om een voedselplankje te maken voor de kleine tuinvogeltjes. Eens de lekkernij gemaakt was, hebben ze de buitenlucht opgezocht om
te leren kijken door
een verrekijker. De
vogeltjes hebben
zich van hun kant
maar al te graag
laten zien. Hier
zaten zeker enkele
vogelspotters in
spe tussen!

Roofvogelworkshop
Hoe herken je een roofvogel? Na deze les konden alle kinderen perfect een roofvogel van een andere vogel onderscheiden. Ze keken namelijk naar de korte, scherpe bek,
de krachtige poten en de lange vleugels. Bij het natekenen
van een roofvogel,
letten de kinderen op
details, en dat loont!
Natuurlijk gaan we
ook naar buiten voor
een roofvogelspelletje en om eens
te kijken door een
onmisbaar werktuig
van de roofvogelspotter: de telescoop.

Vergeten wintergroentjes
Rammenas, pastinaak, koolrabi en aardpeer, weinig kindjes
hebben hier kaas van gegeten. Deze kookles was dan ook
een openbaring voor de kinderen. Er werden vier verschillende gerechtjes gemaakt
waarvan zelfs
de leerkrachten onder de
indruk waren!

VRIJE TIJD
Cursus Zeeanimator
De Provincie West-Vlaanderen, dienst NME organiseert aan de kust een 3-delige Cursus Zeeanimator op dinsdag in Zeebrugge of op zaterdag in
De Panne.
De Week van de Zee ontwikkelde diverse veldwerkpakketten om met kinderen uit het basisonderwijs
natuur en milieu aan zee te ontdekken.
In de cursus Zeeanimator leer je drie van deze pakketten kennen en wordt aandacht besteed aan hoe
je kinderen bij natuur en milieu betrekt. De nadruk
ligt op beleven, waarnemen, exploreren en ervaren.
Leren gebeurt zoveel mogelijk ervaringsgericht.
De kinderen krijgen opdrachten (zelf doen) en er is
aandacht voor communicatie (ervaringen uitwisselen).

Na het volgen van deze praktische cursus kan je als zeeanimator bij
diverse kustorganisaties ingezet worden om kinderen uit het basisonderwijs te begeleiden bij hun educatieve avonturen aan zee. Om de cursus te
volgen is geen specifieke voorkennis nodig. Enthousiasme is je sterkste
troef.
Via deze link vind je alle informatie en een inschrijvingsformulier voor de
cursus zeeanimator: http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/weekvandezee/Paginas/cursus-zeeanimator.aspx

Week van de Zee:
20ste editie
Zoals reeds vele jaren biedt de stad Nieuwpoort in samenwerking met de Provincie WestVlaanderen en de tien kustgemeenten, activiteiten aan in de periode van de Week van de Zee.
De leerlingen van de Nieuwpoortse scholen kunnen op 24, 25 en 26 april deelnemen aan de
activiteiten in het kader van de Week van de Zee. Tijdens het weekend van 30 april en 1 mei
kan het grote publiek proeven van de Week van de Zee.
Zaterdag 30 april
- Van 10 u. – 12.30 u.: natuurwandeling ‘Toeren tussen
pier en vismijn’. Start aan het Hendrikaplein, Nieuwpoort-Bad en einde aan de vismijn, Nieuwpoort-Stad.
- Van 14.30 u. – 16.30 u.: duinenwandeling ‘Geneeskrachtige kruiden in de duinen’. Start en einde aan de
Sint-Bernarduskerk, Nieuwpoort-Bad.

Zondag 1 mei
- Van 10 u. – 12.30 u.: Zeedorp voor gezinnen met kinderen.
Verzamel stempels door mee te doen aan de leuke activiteiten in
het kader van het zeeleven: zeeaquarium, de fee vertelt, zee-aquarel, papieren zeebloemen maken, krabben vangen en onderzoeken,
schelpenspel en zeevogels spotten. Locatie: Loodswezenplein en
westerstaketsel, Nieuwpoort-Bad. Als afsluiter en beloning mogen
de deelnemers een zee-amulet maken.

VRIJE TIJD
35 JAAR KINDERBOERDERIJ ‘DE LENSPOLDER’
met 16de plantgoedmarkt
		

Thema: ‘De Tijd van Toen’

ZONDAG 10 APRIL 2016
Op het programma:
- Vanaf 10 u.: plantgoedmarkt met een 8-tal standen
waaronder de kruidenstand van Loca Labora en een
demonstratie rond vergeten groenten door
Velt Westkust-Veurne.
- Allerlei workshops en demonstraties van oude ambachten
zowel in de voor- als namiddag tot rond 17 u.
- Hoefsmid met 2 boerenpaarden.
- Een Middeleeuws dorp met edelsmid, kaart- en vingerweven,
schilderen en volksspelen.
- Demonstratie en initiatie spinnen met wol aan het
spinnenwiel.
- Bijenverhalen in de bijenhal door de imker van de Koninklijke
Imkersbond Sint-Ambrosius uit Houtem.
- Koffie malen, patatten jassen, kleren wassen op een wasbord,
schoonschrijven met pen en inkt zoals in de oude tijd.
- Demonstratie ezeltraining door ezeltrainster Mieke.
- Infostand hobbyclub ‘De Knoeiers’ uit Nieuwpoort.
- Rondgang op de kinderboerderij door acteurs van de
toneelkring ‘Willen is Kunnen’ uit Ramskapelle.
- Houten paardenmolen voor kinderen met animatie.
- Optreden van de Nieuwpoort Concertband (voormiddag)
- Accordeonist Ronny Dekeyser en volksmuziek (namiddag)

Om alle activiteiten in
goede banen te leiden en
visueel aantrekkelijk te
maken zoeken ze op de
kinderboerderij:
- Oude werktuigen om de
was te doen (wasketel,
wasstamper, wasplank).
- Oude pennen om met
inkt te schrijven.
Deze materialen worden
achteraf terug bezorgd aan
de eigenaars.

Wie groene vingers heeft en een teveel aan tuinplanten,
bloembollen, plantgoed uit de moestuin of scheuten van
struiken, kruiden of waterplanten heeft, kan dit op de
plantgoedmarkt verkopen tegen een democratische prijs.
Dergelijke verkoopstand wordt gratis aangeboden, maar de
tuinier dient zich wel op voorhand in te schrijven bij Erica
Blomme, verantwoordelijke Velt – M 0486 96 94 72.

Info: Kinderboerderij ‘De Lenspolder’
T 058 23 69 86.
Organisatie: kinderboerderij De Lenspolder’
i.s.m. Velt Westkust-Veurne en ’t Alternatiefje.

BINNENKORT IN HET PLOPSA THEATER

JACQUES
VERMEIRE
VEEL VIJVEN EN ZESSEN
01/04/2016

€18

ipv 24

NATALIA
IN MY BLOOD
SUMMER TOUR

€26,25

02/07/2016

ipv 35

VIP
ONTBIJT

VLAAMSE
TOP10

PLOEGENVOORSTELLING
DRIEDAAGSE DE PANNE-KOKSIJDE

TV OPNAME MENT TV
MET MEER DAN
30 ARTIESTEN!
06/04/2016
& 05/10/2016

29/03/2016

€7,50

€22,50

ipv 9,99

ipv 30

25% KORTING VOOR INWONERS VAN NIEUWPOORT
WWW.PLOPSATHEATER.BE // 070 345 999
OF AAN HET ONTHAAL VAN PLOPSALAND DE PANNE

Pantone Coated

Pantone Uncoated

GEMEENTERAAD
FLITSEN UIT DE GEMEENTERAAD
26 november 2015

28 december 2015

Verkoop erfpacht Cinema City aan AGB Vrije Tijd
De raad keurde het voorstel goed om een recht van erfpacht te verlenen aan het AGB Vrije Tijd en het onroerend
goed Cinema City voor de duur van 99 jaar tegen de prijs
van € 3.420.274,94 excl. BTW.

Belasting havenrechten zeehaven voor schepen kleiner dan 500 BT
en voor binnenvaartschepen – hervaststelling
De raad keurde het voorstel goed om de belasting ‘havenrechten zeehaven’ voor schepen kleiner dan 500 BT vastgesteld in zitting dd. 29
augustus 2013 op te heffen en de nieuwe verordening ‘havenrechten
zeehaven’ vast te stellen voor de aanslagjaren 2016 t.e.m. 2019 waarbij een belasting wordt geheven op het aanleggen, laden, lossen en
dokken door schepen kleiner dan 500 BT en door binnenvaartschepen
in de zeehaven en op de pontons in de vissers- en handelshaven.

Definitieve vaststelling straatnaam voor het plantsoen
ter hoogte van de Ganzepoot
De raad keurde de benaming Admiraal Ronarc’h voor het
plantsoen ter hoogte van de Ganzepoot, gedeelte tussen
fietspad en P. Deswartelaan goed. Na het afsluiten van het
onderzoek bleken er geen bezwaren te zijn ontvangen.
Ontruiming van 49 verwaarloosde graven begraafplaats
Ramskapelle
De raad keurde het voorgelegde bestek ‘ontruiming 49
verwaarloosde graven begraafplaats Ramskapelle’ goed.
Geraamde kosten: € 25.000 incl. BTW.

Infrastructuurwerken André De Zaeyerstraat – ontwerp
De raad keurde het ontwerp van deze infrastructuurwerken, afkomstig van studiebureau Lobelle dd. 14 augustus 2005, goed. Geraamde
kosten: € 123.037,51 incl. BTW. De werken voorzien de aanleg van een
gescheiden rioolstelstel, de heraanleg van de rijweg in betonstraatstenen en de aanleg van opritten/trottoirs in betonstraatstenen. De
werken worden gegund door woonmaatschappij IJzer & Zee bij open
aanbesteding. Zoals voorzien in art. 80 van de huisvestingscode zullen
de infrastructuurwerken en de gronden opgenomen worden in het
openbaar domein van de stad.

B

Vernieuwen van de Meeuwenlaan tussen de Zeedijk en
de Albert I-laan – ontwerpdossier
De raad keurde het voorgelegde ontwerpdossier ‘vernieuwen van de Meeuwenlaan tussen de Zeedijk en de Albert
I-laan’, goed. Geraamd bedrag: € 226.811,35 incl. BTW
waarvan € 155.956 incl. BTW ten laste van de stad.

Vernieuwen van de Meeuwenlaan tussen de Zeedijk en
de Albert I-laan – verplaatsen nutsleidingen – goedkeuring
In de Meeuwenlaan tussen Zeedijk en Albert I-laan, en op
de hoek Zeedijk/Meeuwenlaan wordt een ondergrondse
zone van 10 m verkocht voor de bouw van ondergrondse
parkings. Dit heeft als gevolg dat de bestaande ondergrondse kabels en leidingen binnen deze 10 m-zone worden verplaatst. Geraamde kosten: € 36.535,97 incl. BTW.

V129-1: verkavelen grond in 23 loten gelegen Spoorwegstraat, kadastraal inkomen gekend Nieuwpoort 1°afd,
sectie A, nrs 0032K25, 0032M18, 0032Y19N, 0033B,
0034E: aanleg wegenis
De n.v. Danneels Development uit Sint-Andries diende een
aanvraag in tot het verkavelen van grond in de Spoorwegstraat in 23 loten, met aanleg van wegenis. De raad
keurde het voorstel goed om het tracé, profiel, de breedte
en de verharding van de nieuwe wegen, aanhorigheden en
openbare nutsvoorzieningen zoals voorzien in de verkavelingsaanvraag. De verkavelaar voorziet enkel de aanleg
van trottoirs/opritten op het grondgebied Oostduinkerke.
De stad Nieuwpoort staat zelf in voor de aanleg van trottoirs/opritten op het eigen grondgebied. Geraamde kosten:
€ 15.000 excl. BTW.

Aanleg verkaveling Kattesas + parking kinderboerderij + renovatie
sportpad – ontwerp
De raad keurde het ontwerp inzake de aanleg van de verkaveling Kattesas, parking kinderboerderij en renovatie sportpad, afkomstig van
studiebureau Haegebaert n.v. dd. 16 november 2005, goed. Geraamde
kosten: € 834.842,72 incl. BTW waarvan € 441.413,81 + € 92.696,90
(21% BTW) ten laste van de stad en € 300.732,01 (BTW medecontractant) ten laste van de IWVA. De werken worden gegund bij open
aanbesteding.
Beheersovereenkomst voor uitvoering van het groenbeheer Prins
Mauritspark – goedkeuring
De raad keurde de beheersovereenkomst voor uitvoering van het
groenbeheer Prins Mauritspark tussen het Vlaamse Gewest, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust – Afdeling Kust en de
stad Nieuwpoort, goed. De stad verbindt er zicht toe om in te staan
voor het onderhoud, de uitbreiding en de verbetering van bestaande
of aan te leggen beplantingen en opschikkingen in het Prins Mauritspark.

Nieuw lid in de gemeenteraad

NVA-gemeenteraadslid Els De Ceuninck gaf haar ontslag en werd inmiddels vervangen door nieuw NVA-gemeenteraadslid Johan Roelens.

Nieuwe leden OCMW-raad

Ook in de OCMW-raad vond er een wissel plaats. OCMW-raadsleden
Bill Vermeylen en Michel Delmotte (beide CD&V) werden vervangen
door nieuwe OCMW-raadsleden Katty Jacobs en Maarten Claeys.

IN BEELD
Barbarafeest
Het brandweerkorps vierde op 5 december 2015
het jaarlijks Barbarafeest. Bevelhebber Richard
Vandenabeele blikte terug op het voorbije jaar.
Ambulanciers zijn voortaan 24 uur op 24 en 7 dagen
per week beschikbaar. Verder is de meldkamer van
de hulpdienst verhuisd naar Koksijde. Het Nieuwpoortse korps telt 63 manschappen onder wie 57
vrijwilligers.

Ereschepenen
Nieuwpoort telt momenteel vijf inwoners
die de titel van ereschepen dragen, v.l.n.r.
Richard Bendels, Willy Gheeraert, Walter
Declerck, Christiaan Hollebeke en Antoon
Van Hooreweghe.

Ereschepen Walter Declerck
De voormalig socialistische politicus Walter Declerck kreeg op 30 januari ll. de titel van ereschepen toegekend. Hij volgde in het
voorjaar van 1986 zijn partijgenoot Charles Madou op als OCMW-voorzitter. Onder zijn impuls werd gestart met de plannen van de
bouw van de serviceflats. Op 5 januari 1989 werd hij schepen onder het burgemeesterschap van wijlen Georges Mommerency. De
kersverse ereschepen was gedurende een volledige legislatuur bevoegd voor sport, seniorenbeleid, gehandicaptenzorg en dorps- en
wijkraden. De bouw van de sportzaal is een van zijn grote projecten. Hij was actief als gemeenteraadslid vanaf januari 1995 tot eind
december 2000. Walter Declerck was leraar lichamelijke opvoeding aan het Atheneum van Oostende en had een eigen kinepraktijk
in Nieuwpoort.

IN BEELD
Stadspersoneel
Het stadsbestuur zette op 9 januari ll.
enkele verdienstelijke personeelsleden in
de bloemetjes. Ignace Puystiens (containerparkwachter) en Peter Fonteyne (technische
dienst) hebben 25 jaar dienst achter de rug
terwijl Eddy Vanbiervliet (groendienst) en
Jean-Marie Lexhardé (technische dienst) 35
jaar bij de stadsdiensten werken. Margriet
Deman (aankoopdienst), Jean-Pierre Dezaeyer (reinigingsdienst) en Gilbert Devos (dienst
toerisme/recepties) zetten een definitief punt
achter hun loopbaan.

30 jaar Kaarters van de
Bings
De bloeiende club ‘Kaarters van de
Bings’ bestaat 30 jaar en werd op 12
januari ll. op het stadhuis gehuldigd.
De club telt een 100-tal leden die iedere dinsdag samenkomen in Centrum
Ysara. De kaartersclub werd destijds
gesticht door Godelieve Vieren, Marcel
Arnoys, André Verstraete, André Veryser. Momenteel staat Urbain Devolder,
bijgestaan door zijn echtgenote Monica
Braekeveld, aan het roer van de vereniging.

Briljanten jubileum
Henri De Clippele en Alice Rebeyrotte vierden op
2 december ll. hun briljanten jubileum in het WZC
De Zathe. De jubilarissen huwden op 2 december
1950 in Kindu (Congo). Henri werkte als arts in
Congo en stapte later als orthopedist over naar
de K.E.I. en de IMBO in Mariakerke. Alice was zoals Henri sociaal geëngageerd en stond mee aan
de wieg van de Beschutte werkplaats Westhoek
in Veurne waarvan ze 10 jaar voorzitster was.
Alice verblijft momenteel in het WZC De Zathe
waar ze iedere dag bezoek krijgt van haar liefhebbende echtgenoot! Het briljanten paar heeft vier
kinderen en zes kleinkinderen.

IN BEELD
Gouden jubileum
Jaecques Degrande en Diane Rommel stapten op 3 december 1965 in het huwelijksbootje. Jaecques werkte 20
jaar als chauffeur bij de regie Bruggen en Wegen. Diana
heeft een lange carrière bij Siemens in Oostkamp achter
de rug. Beide jubilarissen zijn fervente sportliefhebbers,
houden van wandelen en trekken er graag op uit met de
fiets. Het gouden paar heeft één zoon, vier kleinkinderen
en een achterkleinkind op wie ze bijzonder trots zijn.

Zestig jaar gehuwd
Frans Verbeeck en Leontina Merckx stapten
op 26 november 1955 in het huwelijksbootje. Frans heeft een mooie carrière bij
Afga Gevaert achter de rug terwijl Leontina
in een steenbakkerij en een schoenen- en
koekjesfabriek werkte. Het diamanten
koppel was bijzonder sportief. Frans richtte
destijds de basketbalclub Redboys op in
Rumst terwijl Leontina een getalenteerde
turnster was. De jubilarissen hebben twee
dochters, vijf kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen.

Gouden jubileum
Louis Mievis en Odile Dodion traden op 3
januari 1966 in het huwelijk. Louis studeerde
af als ingenieur in de elektro-mechanica en
werkte bij diverse firma’s. Zo werkte hij 25
jaar bij Philips in Hasselt. Odile nam de zorg
voor het gezin op zich. Beiden zongen in
het koor Cantemus Domino in Montenaken
waarvan Louis lange tijd voorzitter was.
Hij richtte er ook het jeugd- en kinderkoor
op. Het paar heeft twee kinderen en twee
kleinkinderen met wie ze een hechte band
hebben.

IN BEELD
Poëzieprijs
De dienst cultuur pakte onlangs uit met een
poëziewedstrijd. Het gedicht ‘Strand’ van
Fleur Barbier kaapte de eerste prijs weg
in de reeks basisschool. ‘De kamers van
mijn huis’ van Morgan Monteny behaalde de
tweede plaats terwijl Roxanne Goedtgeluck
met ‘Wandelen aan zee’ als derde eindigde.
Amber Maes was met ‘Route 67’ de eerste
in de categorie secundair onderwijs gevolgd
door Laure Teck met ‘Meter’ en Kiara Bovy
met ‘Verliefd’. Het gedicht ‘De Havengeul’
van Astrid Dewancker behaalde de eerste
prijs bij de volwassenen. Tweede werd Line
Vaneessens met ‘Dauw in het kille gras’ gevolgd door ‘In Memoriam’ van Hilde Boydens.

Cheque Promovis
Vzw Promovis schonk de opbrengst van de visbakbeurt tijdens de Oesterfeesten 2015 aan de Vrienden
der Blinden, het Opleidingscentrum voor blindengeleidehonden van Koksijde. Voorzitter Wim Dezeure
en zijn medewerkers mochten op 4 februari ll. een
cheque van €1000 euro in ontvangst nemen.

Geslaagde eindejaarsactie
De gezamenlijke eindejaarsactie 20152016 van de Handelaarsbond Verenigd
Nieuwpoort-Bad, Shoppinghandelaars
Nieuwpoort-Stad, Bedrijventerrein De
Noodvaart in samenwerking met het
stadsbestuur Nieuwpoort was een groot
succes. Aan deze eindejaarsactie was een
prijzenpot van €16.000 gekoppeld. De 48
gelukkige winnaars mochten op 6 februari
ll. hun prijs in ontvangst nemen.

in Nieuwpoort
Donderdag 3 maart 2016
Cinema City: D’Ardennen
Een brutale homejacking gaat hopeloos fout.
Dave, een van de twee overvallers, moet z’n
broer Kenneth noodgedwongen achterlaten. Vier jaar later komt Kenneth vrij en is
er veel veranderd. Dave heeft z’n leven op
de rails gekregen en probeert z’n broer te
helpen maar kijkt met lede ogen toe hoe
ongeleid projectiel Kenneth ten koste van
alles z’n ex-vriendin Sylvie terug voor zich
probeert te winnen. Locatie: City, Valkestraat 18, Nieuwpoort. Aanvang: 14 u. en
20 u. Tickets: € 4. Met voordeelpas voor de
Nieuwpoortse jeugd: € 2. Met filmpas: €
2,50 (€ 25 voor 10 entrees). Info: Dienst cultuur – T 058 79 50 00 – www.nieuwpoort.be.
Zaterdag 5 maart 2016
Optreden: Action Zoo Humain – Flandrien
Een ‘oer-Vlaamse’ voorstelling rond het
wielrennen met Wim Willaert (Eigen Kweek,
Offline, Red Sonja, Ex-Drummer), Mourade
Zeguendi (Offline, Les Barons, De Vijfhoek),
Tom Vermeir (A Brand, Kopergietery, Tg Ceremonia / Het Kip) en Zouzou Ben Chikha
(Union Suspecte, Action Zoo Humain, Compagnie Cecilia). Locatie: City, Valkestraat 18,
Nieuwpoort. Aanvang: 20 u. Tickets: VVK € 12
en ADD € 14,50. Korting: € 2 voor -26 jaar
en 60+. Voordeelpas voor de NIeuwpoortse
jeugd: 50% korting.
Zondag 6 maart 2016
Maandelijkse vergadering Koninklijke Postzegelclub van de Westhoek
Elke eerste zondag van de maand (behalve
in juli en augustus): ledenvergadering met
info over filatelie in het algemeen, verkoop
onder de leden en tombola. Ruilmogelijkheid via ruilboekjes. Gezellige sfeer. Locatie:
Hotel Cosmopolite, Koning Albert I-laan 141,
Nieuwpoort. Info: T 058 23 37 42.
Maandag 7 maart 2016
Meditatief ligconcert: Anders dan anders
Tijdens dit concert ligt de nadruk niet zozeer
op de melodie, maar wel op de begeleiding.
De begeleiding naar een bewustzijn, een bewustzijn van diepe lichamelijke ontspanning.
Met sterke aanwezigheid van de mentale
rust. Info en inschrijvingen: De Engelcirkel –

M 0477 41 14 97. Breng een ligmatje, dekentje
en kussen mee. Deelnameprijs: € 15. Locatie: ’t Cultuurhuis, Hoogstraat 2, Nieuwpoort.
Info over De Boventoon: info@boventoon.be –
www.boventoon.be.

den en € 5/kind voor de niet-leden. Inschrijven kan tot 25 maart bij Els Degrande – els.
degrande@telenet.be – T 058 24 26 44. Info:
www.ramskapelleleeft.blogspot.be. Organisatie: Gezinsbond Ramskapelle – Sint-Joris.

Donderdag 17 maart 2016
Donderdag Filmdag: The Martian
Tijdens een bemande Mars-missie worden
astronaut Watney en zijn teamleden overvallen door een hevige storm. Zijn teamleden
denken dat Watney het niet heeft overleefd
en laten hem achter op de onherbergzame
en barre planeet. Maar Watney leeft nog en
moet met beperkte voorzieningen al zijn vindingrijkheid en intelligentie aanwenden om
de vluchtleiding op aarde te laten weten dat
hij nog in leven is. Locatie: Centrum Ysara,
Dienstweg Havengeul 14, Nieuwpoort. Aanvang: 14 u. en 20 u. Tickets: € 4. Met voordeelpas voor de NIeuwpoortse jeugd: € 2.
Met filmpas: € 2,50 (€ 25 voor 10 entrees).
Info: Dienst cultuur – T 058 79 50 00 – www.
nieuwpoort.be.

Woensdag 30 maart 2016
Begeleide wandeling: Natuurreservaat
‘De IJzermonding’
Een tweetalige gids neemt je mee op natuurwandeling doorheen de mooiste parel van
Nieuwpoort. Ontdek de vegetatie en spot tal
van watervogels. Wie weet kan je zelfs een
zeehond zien. Vooraf inschrijven is niet nodig. Gratis deelname. Breng laarzen of stevige stapschoenen mee. Een verrekijker kan
handig zijn. Afspraak om 10 u. aan de parking
Halvemaanstraat z/n, Nieuwpoort. Info: kinderboerderij ‘De Lenspolder’ – kinderboerderij@nieuwpoort.be.

Zaterdag 19 maart 2016
Optreden: Gainsbourg se bare!
Dé voorstelling die jouw erfenis eer aan doet,
die iedereen moet gezien hebben: een gulzig,
controversieel en vrijgevig feest zoals je er zelf
één was. Aanvang om 20 u. Locatie: Centrum
Ysara, Dienstweg Havengeul 14, Nieuwpoort.
Tickets: VVK € 14 en ADD € 16,50. Korting:
€ 2 voor -26 jaar en 60+. Voordeelpas voor de
Nieuwpoortse jeugd: 50% korting. Dienst cultuur – T 058 79 50 00 – www.nieuwpoort.be.

Kinderfilmnamiddag: Binnenstebuiten
Opgroeien gaat niet zonder vallen en opstaan,
en dat geldt ook voor Riley. Wanneer haar vader een nieuwe baan krijgt in San Francisco,
moet ze haar leventje in het Middenwesten
van Amerika achter zich laten. Ze laat zich
leiden door haar emoties: Plezier, Angst,
Woede, Afkeer en Verdriet. De emoties wonen
in het Hoofdkwartier, de commandoruimte in
Riley’s hoofd, waar ze haar van advies voorzien. Vanaf peuterleeftijd. Aanvang: 14 u.
Prijs: € 3. Voordeelpas Nieuwpoortse jeugd:
€ 1,50. Locatie: City, Valkestraat 18, Nieuwpoort. Info: Dienst cultuur - T 058 79 50 00 –
www.nieuwpoort.be.

Vrijdag 25 maart 2016
Optreden: Hof van Eede – Het Weiss-Effect
Meer info op p. 10
Dinsdag 29 maart 2016
Workshop broodbakken
Andere data: donderdag 31 maart 2016, dinsdag 5 april 2016, donderdag 7 april 2016.
Meer info op p. 17
Paaseierenraap
Paaseierenzoektocht met leuke doe-opdrachtjes waarbij paaseitjes verdiend kunnen
worden. Aanvang om 14 u. aan d’ Oude Schole,
Ramskapelle. Kostprijs: € 3/kind voor de le-

Met de boer op pad
Extra datum: woensdag 6 april 2016.
Meer info op p. 17

Donderdag 31 maart 2016
Begeleide wandeling: Van schelp tot masker
De natuurgids neemt je mee op schelpenwandeling. Breng een emmer mee. Als afsluiter wordt er een mooi schelpenmasker
gemaakt op het strand. Afspraak om 10 u.
aan de dienst toerisme, Hendrikaplein 11,
Nieuwpoort. Laarzen en winddichte kledij zijn
vereist. Gratis deelname. Vooraf inschrijven is
niet nodig.

Zaterdag 2 april 2016
Optreden: The Rainbows
Deze band bezorgt iedereen een onvergetelijke avond met muziek die je doet wegdromen en genieten, gaande van Brian Adams
over Pink Floyd tot AC/DC. Van The Eagles
tot The Beatles en The Stones, voor elk wat
wils. Afspraak om 19.30 u. op Kompas Camping, Brugsesteenweg 49, Nieuwpoort. Info:
nieuwpoort@kompascamping.be
en www.kompascamping.be.
Optreden: Radio Modern – Elvis Fever
Black Elvis, door Het Nieuwsblad gedoopt tot
‘de sensatie van de Genste Feesten’, neemt
het op tegen zijn blanke evenbeeld Benvis in
een battle of the Kings. Benvis, de bezieler
van Radio Modern, was jarenlang frontman
van bands als Benvis and His Rockets en The
Mighty Quiffs. Hij is een geboren performer
met de blues in het bloed. Black Elvis zong
voor zijn Britse koningin en verlaat Buckingham Palace om de danspassen en medleys
van zijn idool alle eer aan te doen. Aanvang
om 20 u. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg
Havengeul 14, Nieuwpoort. Tickets: VVK € 14
en ADD € 16,50. Korting: € 2 voor -26 jaar
en 60+. Voordeelpas voor de Nieuwpoortse
jeugd: 50% korting. Info: Dienst cultuur –
T 058 79 50 00 – www.nieuwpoort.be.
Zondag 3 april 2016
Maandelijkse vergadering Koninklijke Postzegelclub van de Westhoek
Elke eerste zondag van de maand (behalve
in juli en augustus): ledenvergadering met
info over filatelie in het algemeen, verkoop
onder de leden en tombola. Ruilmogelijkheid via ruilboekjes. Gezellige sfeer. Locatie:
Hotel Cosmopolite, Koning Albert I-laan 141,
Nieuwpoort. Info: T 058 23 37 42.
Maandag 4 april 2016
Cursus: meditatie
Inhoud: 40 minuten relax en 40 minuten
energetische meditatie. Aanvang om 19.30 u.
Locatie: ’t Cultuurhuis, Hoogstraat 2, Nieuwpoort. Deelnameprijs: € 5. Info en organisatie: De Engelcirkel – M 0477 41 14 97 – engelcirkel@gmail.com – www.engelcirkel.be.

Woensdag 6 april 2016
Kustwandeling
Ga op stap met de Wandelclub Nieuwpoort.
Ontdek de regio in groep of alleen. Van 8 u.
tot 15 u. Deelnameprijs: € 1,50. Afspraak in
zaal Iseland, vismijn, Nieuwpoort. Info en organisatie: Freddy De Cuyper – T 058 24 21 58
– M 0478 28 70 93 – monfred51@gmail.com –
www.wandelclubnieuwpoort.be.
Begeleide wandeling: Natuurreservaat ‘De
IJzermonding’
Een tweetalige gids neemt je mee op natuurwandeling doorheen de mooiste parel van
Nieuwpoort. Ontdek de vegetatie en sport tal
van watervogels. Wie weet kan je zelfs een
zeehond zien. Vooraf inschrijven is niet nodig. Gratis deelname. Breng laarzen of stevige stapschoenen mee. Een verrekijker kan
handig zijn. Afspraak om 10 u. aan de parking
Halvemaanstraat z/n, Nieuwpoort. Info: kinderboerderij ‘De Lenspolder’ – kinderboerderij@nieuwpoort.be.
Kinderfilmnamiddag: Home
Captain Smek is de arrogante leider van de
Boov, een alienras dat de Aarde kiest als hun
nieuwe thuis. Ze schoppen alle mensen van
de planeet af, maar een handjevol weet uit
handen van de aliens te blijven. Het koppige
tienermeisje Tip ontsnapt en ontmoet de irritante alien Oh die is verstoten. Samen gaan
ze op reis om de mensheid te redden. Vanaf
peuterleeftijd. Aanvang: 14 u. Prijs: € 3. Voordeelpas Nieuwpoortse jeugd: € 1,50. Locatie:
Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14,
Nieuwpoort. Info: Dienst cultuur - T 058 79 50
00 – www.nieuwpoort.be.
Workshop: bloemen vilten
Meer info op p. 17
Donderdag 7 april 2016
Begeleide duinenwandeling
Ontdek de Simliduinen met een natuurgids en
help zoeken naar verschillende sporen om zo
de leefgewoontes te leren kennen van de dieren in de duinen. Ook de plantjes worden onder de loep genomen. Afspraak om 10 u. aan
de Sint-Bernarduskerk, Nieuwpoort-Bad.
Info: Kinderboerderij ‘De Lenspolder’.

Cinema City: Café Derby
1985. Georges is marktkramer en commerçant in hart en nieren. Wanneer hij de kans
krijgt om Café Derby te huren en hoort dat de
paus op het terrein naast het café een openluchtmis zal opdragen, ontstaat een briljant
plan. Ook zijn vrouw, vijf kinderen én collega’s
geloven erin. Want Georges verkoopt alles,
aan iedereen...Deze film is niet aangeraden
voor kinderen jonger dan 6 jaar. Locatie: City,
Valkestraat 18, Nieuwpoort. Aanvang: 14 u. en
20 u. Tickets: € 4. Met voordeelpas voor de
NIeuwpoortse jeugd: € 2. Met filmpas: € 2,50
(€ 25 voor 10 entrees). Info: Dienst cultuur –
T 058 79 50 00 – www.nieuwpoort.be.
Zondag 10 april 2016
16de plantgoedmarkt
Meer info op p. 19
35 jaar Kinderboerderij ‘De Lenspolder’
Meer info op p. 19
Maandag 18 april 2016
Voordracht: Gebruik je eigen kracht als wapen tegen stress en burn-out
Geert Vantournhout verzorgt inspirerende
voordrachten over positiviteit. De voordrachten brengt hij vertellend vanuit zijn eigen levenservaring. Mensen herkennen zich in zijn
voorbeelden uit het dagelijkse leven. op een
enthousiaste manier, doorspekt met waargebeurde anekdotes zorgt hij ervoor dat een
lach en een traan nooit veraf zijn. Aanvang
om 14 u. Locatie: ’t Schorrehof, Marktplein
16, Nieuwpoort. Deelnameprijs: € 5. Leden
Okra: € 3. Cultuurabonnement is geldig. Inclusief koffie en taart. Info: Okra Nieuwpoort
– M 0479 43 19 86 – www.okra.be.
Donderdag 21 april 2016
Donderdag Filmdag: Bridge of spies
James Donovan is een advocaat gespecialiseerd in verzekeringsclaims. Als de CIA hem
op een zo goed als onmogelijke missie stuurt
om de onderhandelingen te leiden over een
in de Sovjet-Unie gevangengenomen Amerikaanse piloot, bevindt Donovan zich plotseling
in het middelpunt van de Koude Oorlog. Deze
film is niet aangeraden voor kinderen jonger
dan 12 jaar. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14, Nieuwpoort. Aanvang: 14 u.

in Nieuwpoort
en 20 u. Tickets: € 4. Met voordeelpas voor de
NIeuwpoortse jeugd: € 2. Met filmpas: € 2,50
(€ 25 voor 10 entrees). Info: Dienst cultuur – T
058 79 50 00 – www.nieuwpoort.be.
Zaterdag 30 april 2016
Begeleide wandeling: Geneeskrachtige
kruiden in de duinen
Ontdek de Simliduinen met een natuurgids en
proef van de vele eetbare planten, kruiden en
struiken. Afspraak om 14.30 u. aan de SintBernarduskerk, Nieuwpoort-Bad. Niet toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelen.
Info: Kinderboerderij ‘De Lenspolder’.
Begeleide wandeling:
Toeren tussen pier en vismijn
Meer info op p. 18

Jongeren tussen 7-25 jaar: € 5 Locatie: Westfront Nieuwpoort, Kustweg 2
Van 26 maart 2016 tot 26 april 2016
Op zoek… tocht in het Frans-Vlaamse Westkwartier
Een toeristische autozoektocht in FransVlaanderen, startend en eindigend in Watou.
Afstand: 50 km. De zoektochtgids zit boordevol
informatie over de streek en over wat er ooit
is geweest of gebeurd. Ook 25 meerkeuzevragen met slechts 1 juist antwoord. Iedereen
heeft prijs en de prijsuitreiking is gepland op
30 april in Nieuwpoort-Stad. Deelnameprijs:
€ 8. Info en organisatie: vzw Werkgroep Sea
Scouts & Sea Guides Nieuwpoort – patrick.
devriendt7@telenet.be – www.achtste.be.

Show: Match
Meer info op p. 9

Van 27 maart 2016 tot 10 april 2016
Expo: Miniaturenfestival
Meer info op p. 9

Zaterdag 30 april 2016 en zondag 1 mei 2016
Lentebraderie
Meer info op p. 16

Van 29 maart 2016 tot 1 april 2016
Crea-sportkamp
Meer info op p. 12

LANGDURIGE EVENEMENTEN
Tot 2 maart 2016
Expo: Nieuwpoortse Gewrochten
Februari = liefdesmaand! De tentoonstelling
“Nieuwpoortse trouwers” toont niet alleen
foto’s van oude en nieuwe Nieuwpoortse tortelduifjes, maar ook liefdesbrieven en -gedichten. Gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek, Kokstraat 18A,
Nieuwpoort.
Tot 19 juni 2016
Expo: Les Demoiselles de Nieuport
Les demoiselles de Nieuport. Het zijn jonge,
schalkse Franse marinesoldaten - Bretoenen
eigenlijk - die Nieuwpoort komen verdedigen.
Het lijken wel mannelijke mannequins met
hun open kraag en gestreepte trui en met een
grote rode dot op hun matrozenmuts. Maar
mispak u niet: ze hadden bij Melle, Diksmuide
en Steenstrate bewezen dat ze te duchten tegenstanders waren.
Tickets: € 7 = inbegrepen in ticket Westfront
Volwassenen: € 7 Kinderen t/m 6 jaar: gratis

Van 4 april 2016 tot 8 april 2016
Circussportkamp
Meer info op p. 12
Van 8 april 2016 tot 4 mei 2016
Expo: Nieuwpoortse Gewrochten
Thema: het Nieuwpoorts kerkhof. Gratis te
bezichtigen tijdens de openingsuren van de
bibliotheek, Kokstraat 18A, Nieuwpoort.
Van 29 april 2016 tot 11 mei 2016
Expo: Week van de Amateurkunsten
Meer info op p. 9
Van 24 april 2016 tot 1 mei 2016
Expo: Rituelen in beeld
Meer info op p. 9
Tot 30 april 2018
Workshop: beeldhouwkunst
Van 2014 tot 2018 kunnen mensen wereldwijd
workshops volgen om samen 600.000 beeldjes te maken uit klei: één beeldje voor iedere
gesneuvelde op Belgische bodem. Alle beeldjes samen zullen uiteindelijk de land art installatie CWRM vormen op het niemandsland

van de frontzone rond Ieper. Kom jij ook een
beeldje maken? Inschrijven via lotte.moeyaert@vzwkunst.be
Voor € 5 word je peter of meter van een
beeldje. Je naam komt op een dog tag aan
het beeldje te hangen, samen met de naam
van een slachtoffer van op de Namenlijst van
het IFFM. De helft van dit bedrag gaat naar
een goed doel dat kinderen steunt die nu in
oorlogssituaties leven.
DOORLOPEND
Zoektocht: Dieren in de Oorlog
Oorlogsrat Oskar neemt je mee tijdens deze
educatieve zoektocht tot bij alle dieren op de
boerderij. Ontdek de ludieke of spannende
oorlogsverhalen en voer de opdrachten uit in
het thema van de Groote Oorlog 1914-1918.
Voor scholen en groepen. Kostprijs: € 10
(max. 20 deelnemers, per extra deelnemer
komt er 50 cent bij). Geschikt voor kinderen
vanaf 9 jaar. Info en organisatie: Kinderboerderij ‘De Lenspolder’, Elf Juliwijk 6A – kinderboerderij@nieuwpoort.be.

• 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:

EK
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T
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• Strafrechtelijke verdediging en burgerlijke partijstellingen

prestigieus project te Nieuwpoort
toplocatie - zeedijk

• Verkeersrecht
• Mede-eigendom, huur- en bouwrecht
• Faillissementsrecht en schuldbemiddeling

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

• Handelsrecht met onder meer overlating van uw
handelszaak, inning achterstallige facturen, contracten, ...
• Milieuproblematiek

Kies voor de
gezondste bank
van België.

Marktstraat 36, Nieuwpoort

ag een
hee
r

ke
l ij

midd
e
lk

Lunch

Volgens de resultaten van het comprehensive assessment van 2014,
uitgevoerd door de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België.
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Reeds méér dan 30 jaar
gespecialiseerde rechtsbijstand bij:

verkoop

verhuur

Isabelle Deconinck & Wim Vande Kerckhove

058 62 44 66
Kaai 43
- 8620 Nieuwpoort - info@immodekaai.be
verkoop
verhuur

www.immodekaai.be

Vier je communie bij

Sunparks Oostduinkerke
en win een gratis verblijf!

€ 45ss,-ene
volwa 0,€ 22.5
ki2njad
ar)
(3-1

Wedstrijd
Programma
•
•
•
•

Aperitief
Koud en warm
middagbuffet incl. drank
Subtropisch zwemmen
Kidsworld

Win 1 gratis verblijf
Tijdens uw communiefeest
ontvangt u een bingokaart,
kom met deze bingokaart op
zaterdag 28 mei om 16u

naar de kidsbingo en ontdek
of u gewonnen heeft.

Reserveer nu

uw communiefeest via:
r.spod@groupepvcp.com

Polderstraat 158, 8670 Oostduinkerke - 0032(0) 58 23 73 11

