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voorwoord

Bevolking en
burgerlijke stand

Beste inwoners,

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.

Kijkend wit figuurtje

Het voorbije half jaar verschenen er op het
grondgebied van Nieuwpoort verschillende
kijkende witte figuurtjes. Tot op vandaag
blijft het ook voor de stad raden naar de
bedoeling hiervan. En de enkelingen die
het weten, zwijgen in alle talen. De onthulling lonkt echter, het wordt dus uitkijken
… Volg het figuurtje op Facebook: Kijkend
Witfiguurtje. Wil je zo’n figuurtje winnen?
Stuur dan een mail naar kijkendwitfiguurtje@gmail.com met de reden waarom
net jij zo’n beeldje zou moeten hebben.
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na het overlijden van burgemeester Crabbe heb
ik het ambt van burgemeester van de stad Nieuwpoort met veel enthousiasme opgenomen. Heel
plichtsbewust en met een grote gedrevenheid zal
ik mij samen met mijn partijgenoten inzetten om
Nieuwpoort verder uit te bouwen als een mooie en
leefbare stad. Ik wil burgemeester zijn van ALLE
Nieuwpoortenaren.
Het is immers onze betrachting dat zowel inwoners als toeristen zich goed voelen in onze stad. Verder is het onze bedoeling om de vele grote projecten die
we samen met wijlen Roland Crabbe hebben gestart te voltooien. Een van de
realisaties die we verder zullen ontwikkelen is de uitbreiding van de jachthaven.
Een topprioriteit waar we als bewindsploeg werk willen van maken is het behoud van waardevolle gevels. Dankzij een nieuw gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de historische binnenstad willen we een duidelijke visie
ontwikkelen over wat kan en wat niet kan. Samen met de nieuwe adviesgroep
Waardevolle Gevels zullen we ijveren voor het behoud van ons patrimonium.
Graag wil ik Nieuwpoort verder ontwikkelen als een stad waar men via het
groenbeleid de vier seizoenen duidelijk kan ervaren.
Vandaar dat een groener Nieuwpoort een van mijn grote streefdoelen is. Met
het behoud van het 11.11.11.-bosje tussen de Albert I-laan en de Jozef Cardijnlaan werd alvast een belangrijke stap gezet in deze nieuwe groene richting.
Verder worden de aanpalende parking en de kinderboerderij geherwaardeerd.
Naast een bruisende badplaats en een historische binnenstad beschikt Nieuwpoort ook over twee mooie groene woonentiteiten. Zo hebben het landelijke
Sint-Joris en Ramskapelle elk een typische eigenheid die hen onderscheidt van
Nieuwpoort-Bad en Nieuwpoort-Stad. Het is belangrijk dat de diverse woonkernen in de toekomst hun eigenheid niet verliezen. Jonge gezinnen moeten
eveneens de mogelijkheid krijgen om hier te kunnen wonen. Dankzij een gezonde mengeling van eengezinswoningen en flatgebouwen wordt Nieuwpoort
een aangename en leefbare stad.
Momenteel zijn er diverse openbare werken aan de gang waarvan sommige
projecten vertraging hebben opgelopen. We zullen onze uiterste best doen om
de mogelijke hinder tot een minimum te beperken.

Burgemeester Geert Vanden Broucke
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milieu
Ophaling huisvuil juni 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: 6 en 20 juni 2016
• Ophaling papier en karton: 13 juni 2016
• Ophaling GFT: 13 en 27 juni 2016
Zone B: Simli
• Ophaling huisvuil: tweewekelijks op
dinsdag.
• Ophaling PMD: 6 en 20 juni 2016
• Ophaling papier en karton: 13 juni 2016
• Ophaling GFT: 13 en 27 juni 2016

Zone C: Nieuwe wijken
• Ophaling huisvuil: tweewekelijks op
dinsdag.
• Ophaling PMD: 6 en 20 juni 2016
• Ophaling papier en karton: 13 juni 2016
• Ophaling GFT: 13 en 27 juni 2016
Zone D: Stadskern
• Ophaling huisvuil: wekelijks op
donderdag.
• Ophaling PMD: 6 en 20 juni 2016
• Ophaling papier en karton: 14 juni 2016
• Ophaling GFT: 13 en 27 juni 2016

Zone E: Buitenrand stad, Sint-Joris en
Ramskapelle
• Ophaling huisvuil: tweewekelijks op
vrijdag
• Ophaling PMD: 6 en 20 juni 2016
• Ophaling papier en karton: 14 juni 2016
• Ophaling GFT: 13 en 27 juni 2016
Het afval mag ten vroegste de dag voor
de ophaling aangeboden worden. Van
1 april t.e.m. 30 september vanaf 20 u.

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

Ophaling grof huisvuil
Op woensdag 15 juni 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. Aan deze ophaling is een

retributie verbonden tot zover de duur
van het laden van de vrachtwagen beperkt blijft tot 15 minuten. Grof huisvuil:
versleten stuk huisraad, afgedankte
meubelen, oude metalen, … Hout moet
je apart sorteren. Al het brandbaar
huishoudelijk afval, recycleerbaar afval

of afval waarmee je terecht kan op het
containerpark vallen niet onder de noemer grof huisvuil zoals industrieel en
bedrijfsafval, niet-brandbaar bouwafval
(steenslag), groenafval en giftig afval,
elektrische toestellen, autobanden en
gasflessen.

Tuineigenaars tonen hoe het anders kan
In het weekend van 4 en 5 juni 2016 zetten meer dan 200 trotse tuineigenaars
in Vlaanderen en Nederland hun deuren
open voor het grote publiek. Naast hun
enthousiasme hebben alle tuineigenaars
dit gemeen: ze gebruiken geen pesticiden in hun tuin. Hoe zij onkruid aanpakken, vertellen ze je heel graag!

voor mens, milieu, bodem, water en
biodiversiteit. Daarom trekken wij de
campagne 2020pesticidevrij op gang.
Hiermee willen we iedereen tonen hoe
je zonder pesticiden kan tuinieren, maar
ook acties ondernemen om de producten
uit de winkelrekken te krijgen.’

De discussie over glyfosaat (de belangrijkste werkzame stof in onkruidverdelgers zoals Roundup) woedt momenteel
op alle niveaus. Voor- en tegenstanders
proberen elkaar te overtuigen van het al
dan niet schadelijke effect op mens en
milieu. Velt, de vereniging voor ecologisch leven en tuinieren, toont al meer
dan veertig jaar dat pesticiden niet nodig
zijn in een sier- of moestuin.

Zaterdag 4 en zondag 5 juni kan je alvast
in meer dan 200 tuinen in Vlaanderen en
Nederland gaan kijken hoe tuineigenaars zonder pesticiden tuinieren,
zowel in sier- als moestuinen. Ze tonen
je technieken als mulchen (de bodem
bedekken met natuurlijke materialen) in
de moestuin, de verschillende soorten
verhardingen in een siertuin, maar ook
preventieve trucjes om zowel onkruid als
plagen en ziektes voor te blijven.

‘Wij dromen ervan dat iedereen kan
genieten van groen zonder zich zorgen te
maken over de aanwezigheid van pesticiden’, zegt Velt-directeur Jan
Vannoppen. ‘Ze zijn immers niet gezond

Op de website www.ecotuindagen.nu vind
je een overzicht van alle tuinen met hun
openingstijden, eventuele fietslussen
tussen verschillende tuinen en extra’s.
Alle bezoeken aan de tuinen zijn gratis.

Op de website 2020pesticidevrij.nu kan
je jouw gifvrije tuin registreren en zo de
pesticidevrije oppervlakte in Vlaanderen
en Nederland mee in kaart brengen.
Wil jij volgend jaar een toontuin voor
ecologisch tuinieren in Nieuwpoort? Wil
je samen met Velt tonen hoe je zonder
pesticiden kunt tuinieren en ontvang
je op 3 en/of 4 juni 2017 met plezier
bezoekers in je tuin? Stel je dan vóór 1
augustus 2016 kandidaat voor de Veltecotuindagen 2017.

Info en inschrijvingen:
Barbara Creemers
T 03 287 80 96
M 0497 80 35 75
E barbara@velt.be

veiligheid & preventie
Minder pesticiden:
zonder is gezonder
Vanaf 1 januari 2015 geldt voor alle
openbare diensten een verbod op het
gebruik van pesticiden. Ook het stadsbestuur van Nieuwpoort levert een inspanning om geen pesticiden te gebruiken
bij het onderhoud het openbaar domein.
Enkel voor de 3 kerkhoven is er nog een
beperkt gebruik toegelaten. Het machinepark werd dusdanig aangepast zodat
een milieuvriendelijk onderhoud mogelijk
is. Zo wordt voor het doodspuiten van
onkruid heet water van 98°C gebruikt
en dit 4 keer met een tussentijd van 3
weken. Daarnaast wordt de frequentie
van de borstelmachine verhoogd. Deze
combinatie van technieken zorgt voor een
verantwoorde beheersing van de groei
van onkruid op openbare domeinen.

Takeltarieven 2016
Wanneer de politie Westkust een
voertuig van minder dan 1.500 kg moet
laten takelen, bedragen de kosten € 120
ongeacht het tijdstip van de takeling en
de afgelegde afstand. Voor een voertuig
vanaf 1.500 kg bedraagt het tarief € 150.

Een getakeld voertuig afhalen tussen
00 uur en 08.00 uur bedraagt € 15. Het
standgeld voor meer dan 24 uur bedraagt € 5 per dag.
Hiermee is de zone Westkust een van de
goedkoopste zones!

Voor een oproep zonder takeling (de
takelwagen rukt uit, maar moet uiteindelijk niet takelen omdat de bestuurder
ondertussen bij zijn/haar wagen aanwezig is) bedragen de kosten € 60.

Alle tarieven liggen vast in het protocolakkoord tussen de takeldiensten en de
politie.

Vanaf het ogenblik dat de eerste werkzaamheden ter plaatse begonnen zijn,
is er sprake van takeling en is dus het
volledig bedrag verschuldigd.

Verder is het belangrijk om weten dat
deze vaste bedragen enkel van toepassing zijn bij onmiddellijke betaling. Bij
betwisting of latere betaling worden de
officiële Detabel-tarieven van toepassing,
die beduidend hoger liggen.

Hoe voorkom ik een fietsdiefstal?
De meeste fietsdiefstallen gebeuren in
juni, juli en augustus. In 2015 werden
208 fietsen gestolen in de PZ Westkust
waarvan maar liefst 127 tijdens deze 3
zomermaanden.
De PZ Westkust geeft enkele tips:
1. Doe je fiets steeds op slot,
ook als is het maar voor even.
Sluit je fiets bij voorkeur aan een vast
voorwerp. Maak het kader vast aan
het vast voorwerp en indien mogelijk
ook één van beide wielen. Kies bij
voorkeur voor het achterwiel gezien dit
moeilijker te demonteren is.
Kies bij voorkeur voor een U-slot
of beugelslot. Dit slot geeft meer
weerstand aan een professionele dief,
een dief wil vlug en discreet te werk
gaan en met een U-slot geven ze
sneller op want ze zijn meer dan een
paar minuten bezig.
Leg uw slot niet op de grond of op
een rand. Het slot kan dan immers
makkelijker gebroken worden met een
hamer.
Richt het sleutelgat van het slot zoveel
mogelijk naar beneden om het de
dieven moeilijker te maken.

2. Vermijd moeilijk zichtbare en
verlaten plaatsen
De kans dat dieven hier betrapt worden
is immers miniem.
3. Vergeet niet om onderdelen die
dieven makkelijk van uw fiets
kunnen afhalen te verwijderen.
Het gaat hier om zaken zoals een zadel
met snelspanner, een kilometerteller,
batterijlichten, kinderzitje, fietstassen,
…
4. Laat je rijksregisternummer
in het fietskader graveren.

Wat moet je doen indien je fiets
toch gestolen wordt?
Als je slachtoffer bent van een
fietsdiefstal, geef je dit best altijd aan
bij de politie. Zorg er ook voor dat je
gedetailleerde beschrijving van je fiets
kan geven (kleur, merk, type, …). Indien
je fiets geregistreerd is, breng dan
zeker ook het registratienummer mee.
Wanneer je fiets is teruggevonden,
word je hiervan door de politie
verwittigd.

sociale zaken
De Sociale Kaart, je wegwijzer naar welzijn, zorg en gezondheid
Op zoek naar een kortverblijf voor je dementerende vader? Een oppas voor je zieke
dochtertje? Juridisch advies nodig bij huurproblemen? Wist je dat er winkels bestaan
vol gratis opvoedingstips?
Via de website desocialekaart.be raak
je wegwijs in de welzijnswereld. Dit
interprovinciale project tracht alle
welzijnsinitiatieven in Vlaanderen en
Brussel te bundelen. Dat gaat van
ouderenzorg tot sociale huisvesting,
van geestelijke gezondheidszorg tot
opvoedingsondersteuning, van kinderopvang tot armoedebestrijding, van
tewerkstelling tot zorg voor personen
met een beperking, …
Je vindt er je weg op thema, op locatie
of via de naam van een organisatie. Bij
haast elke voorziening krijg je een kort
overzicht van hun werking, doelgroep,

openingsuren en de nodige contactgegevens, zodat je snel de geschikte
dienstverlening kan raadplegen.
Elke vermelde welzijnsorganisatie wordt
jaarlijks door de provincie gecontacteerd
om hun gegevens na te zien. Op die
manier wordt de sector betrokken om
de website up-to-date te houden.
Zelf geen computer of internet? Kom
langs bij het Infopunt Welzijn in het Sociaal Huis, dan bekijken we het samen!

Sociaal Huis
Astridlaan 103, 8620 Nieuwpoort
T 058 22 38 75
E sociaalhuis@nieuwpoort.be.
Openingsuren
maandag:
8.30 u. - 11.45 u. en 13.30 u. - 17 u.
dinsdag t.e.m. vrijdag:
8.30 u. - 11.45 u.

De Vlaamse energielening blijft boomen in 2016!
Iedere bewoner-eigenaar, huurder of verhuurder van een woning in de Westhoek kan een goedkope lening van de Vlaamse overheid aanvragen voor het realiseren van energiebesparende maatregelen.

Tijdens de eerste drie maanden van dit
jaar werden reeds 1.071 energieleningen goedgekeurd. Hiermee scoort de
Vlaamse Energielening zelfs beter dan in
dezelfde periode van het recordjaar 2015.
Iedereen kan een energielening aanvragen aan een vaste intrestvoet van 2%.
Voor bepaalde doelgroepen is de lening
renteloos, de intrest bedraagt dan 0%.

andere over: dakisolatie, muurisolatie,
vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing,
deuren en isolerende garagepoorten,
een zuinige verwarmingsinstallatie, een
energiezuinig ventilatiesysteem, zonnepanelen, zonneboiler,…

Met een energielening kan je werken
financieren, waardoor je energie zal
besparen in je woning. Dit gaat onder

Meer info vind je op www.energieleningwesthoek.be of ga langs bij Woonhuis
NieKo.

Je kan maximum € 10.000 ontlenen over
een maximale looptijd van 5 jaar.

Woonloket Nieuwpoort: Sociaal Huis
Astridlaan 103, Nieuwpoort
Open op woensdag van 9 tot 11.45 u.
Woonloket Koksijde: Sociaal Huis
Ter Duinenlaan 34, Koksijde
Open op maandag, dinsdag en
donderdag, telkens van 13.30 u. tot 16 u.

gezondheid
Medische wachtdiensten
Huisartsen wachtpost IJzerstreek en Westkust
Bel naar het centraal wachtnummer 070 24 65 55 (€ 0,15/minuut). Dit centrale wachtnummer vervangt de
huisartsenwachtdienstnummers van De Panne, Veurne, Nieuwpoort, Koksijde, Alveringem, Lo, Middelkerke en Diksmuide.
Tijdens de week word je bij afwezigheid van de eigen huisarts via een keuzemenu doorgeschakeld met de huisarts van wacht in
je eigen gemeente.
Tijdens het weekend en op feestdagen kom je via dit nummer terecht in de wachtpost waar de oproep verder wordt behandeld.

Apothekers
Raadpleeg www.geowacht.be of bel naar 0903 922 48 (€ 1,5/minuut).

Tandartsen
Tijdens weekends of op wettelijke feestdagen kan je voor noodgevallen een tandarts van wacht bereiken op het centraal
nummer 0903 399 69 ( betalend nummer aan € 1,50/minuut).

Kleine huisdieren
Bel naar het centraal telefoonnummer 058 41 02 12 vanaf zaterdag 12 u. tot maandag 8 u.

varia

Opendeurdag ‘Vrienden der Blinden’
Zaterdag 25 juni 2016

Het Opleidingscentrum
voor Blindengeleidehonden
te Koksijde
opent opnieuw
haar deuren voor het
grote publiek.
Om 11 u. geeft ‘De Bree Veertiene’ het
startschot met een aperitiefconcert.
Doorlopend zijn er demonstraties op het
parcours en een wedstrijd gekoppeld
aan de dopjesactie. Laat je geblinddoekt
leiden door de honden doorheen een
parcours. Om 15 u. is er een demonstratie van gehoorzaamheid en om 14 u. & 16
u. tonen de politiehonden hun kunnen.
Voor de kids is er een springkasteel. Een
bar, een frietmobiel, een dessertbuffet en
een infostand van Versele-Laga fleuren
het opleidingscentrum op.

H. Noterdaemestraat 1
(via Burgweg), Koksijde
T 058 53 33 00
E info@vriendenderblinden.be
W www.vriendenderblinden.be

huis van het kind - OONIE
OONIE’s tip: Teleblok voor studenten
De examenperiode loopt niet voor iedereen op rolletjes. Voor sommige jongeren
is ze een lachertje, voor anderen absoluut geen pretje.

Tijdens de examenperiodes van januari
en juni is de chat van Teleblok elke dag
tussen 18 en 23 uur bereikbaar. Surf
daarvoor naar www.teleblok.be.

Wanneer de examenperiode nadert en de
stress bij hogeschool- en universiteitsstudenten flink oploopt, kan blokkend
Vlaanderen gehoor vinden bij Teleblok,
de anonieme en gratis hulplijn. Studenten die het even niet meer zien zitten,
kunnen via chat hun hart luchten. Ook
bezorgde ouders, leerkrachten, vrienden
en partners kunnen er een beroep op
doen.

Ook buiten deze periode is het echter
interessant om de website eens te bekijken. Je vindt er informatie rond thema’s
zoals faalangst, concentratie, uitstelgedrag, stress, enz. Daarnaast worden
er ook tips gegeven rond studiekeuze,
het plannen van taken of wat een goeie
studiemethode inhoudt.

NIEUWPOORT - OONIE

De gezinsbrochure, een bron van informatie
In Nieuwpoort kunnen ouders bij
verschillende (private en publieke)
diensten terecht. Dat kan zijn voor wat
extra financiële, opvoedings- of andere
ondersteuning, om medische redenen,
voor info rond het scholenaanbod,
sport- en spelmogelijkheden, enz.
Het is echter niet altijd evident te
weten wat waar in Nieuwpoort te
vinden is. Daarom werd op initiatief van
de gezinsraad een aantrekkelijke en
overzichtelijke brochure opgemaakt. De
informatie werd ingedeeld aan de hand
van de volgende rubrieken:
•
•
•
•

opvang en school
opvoeden en gezondheid
rechten en plichten
vrije tijd

• wonen en leven
• nuttige telefoonnummers en
websites
De gezinsbrochure is vanaf nu
verkrijgbaar via de OONIE-zuilen (te
vinden in de bibliotheek, het zwembad,
het stadhuis, het toerismekantoor in
Nieuwpoort-Bad, de jeugddienst, het
Sociaal Huis en het consultatiebureau
van Kind en Gezin, de scholen en
de mutualiteiten). Nieuwe inwoners
ontvangen deze via de onthaalmap.
De brochure is ook te vinden op de
website www.nieuwpoort.be - Wonen
- Leven en Welzijn Huis van het Kind of aan te vragen
via mail: oonie@nieuwpoort.be.

GEZINSBROCHURE
Gezinsbrochure

Baby- en kinderkledij altijd welkom
Het project Domino - Bouwen
aan kansen voor kinderen
organiseert twee keer per jaar een
tweedehandskinderkledijbeurs voor
een select publiek. Vanaf nu kan je
hiervoor het hele jaar door kinderkledij
schenken tijdens de openingsuren
van het Sociaal Huis. Domino heeft
ondertussen een enthousiaste ploeg
van vrijwilligers, die klaar staat om
alle kledij te sorteren per seizoen, per
maat, per soort, … Ook schoentjes en
luieroverschotten zijn erg welkom!

Onze kledijbeurzen zijn enkel voor
kinderen, maar volwassenkledij in
goeie staat kan je schenken aan
vzw Camino in de Helvetiastraat 47
(3e verdiep) te Koksijde. Tijdens het
schooljaar kan dit elke werkdag en op
zaterdag. In de schoolvakanties enkel
op dinsdag van 9 tot 12 u.,
woensdag van 14 tot 17 u.
en elke 2e zaterdag
van de maand van
9.30 tot 12u.

Vragen? Contacteer Ilona in het
Sociaal Huis, Astridlaan 103:
E domino@nieuwpoort.be
M 0498 92 92 55.

vrije tijd
Bibliotheek

Zin in film?
Wist je dat de bibliotheek ook een recente dvd-collectie heeft? Kom gerust eens langs
om te snuisteren in onze films. Je kan ze gratis lenen gedurende een week.
Alvast enkele tips:

Inleverkast in de
bibliotheek
Een boek of dvd terugbrengen is …
kinderspel!

D’Ardennen (Vlaamse film)
Een brutale homejacking gaat hopeloos fout. Dave, één van de twee
overvallers, moet zijn broer Kenneth noodgedwongen achterlaten.
Vier jaar later komt Kenneth vrij en is er veel veranderd. Dave heeft
zijn leven op de rails gekregen en probeert zijn broer te helpen waar
mogelijk. Hij moet echter lijdzaam toezien hoe ongeleid projectiel
Kenneth ten koste van alles z'n ex-vriendin Sylvie terug voor zich
probeert te winnen.

The Good Dinosaur
(Pixar animatiefilm)
Wat als dinosaurussen nooit waren uitgestorven? Dit grappige
en originele verhaal gaat over Arlo, een onhandige en levendige
Apatosaurus met een groot hart. Arlo trekt er noodgedwongen op
uit. Tijdens zijn opmerkelijke reis leert hij samen met een speciale
vriend, de mensenjongen Spot, waar hij werkelijk toe in staat is.

Wie? Wat? Waar?
Dansende kindjes op hun paasbest, onder een stralende zon. Wie is de eenzame
pierrot tussen al die meisjes? Ter ere van welk feest mochten ze hun danspasjes
laten zien?
Wie weet iets te vertellen over deze foto?
Laat het ons weten op chantal.bekaert@nieuwpoort.be of spring eens binnen in
de bibliotheek.

De regiocollectie
In de regiocollectie van de bibliotheek
van Nieuwpoort kan je steeds terecht
voor boeken over Nieuwpoort. Naast
pareltjes uit het verleden vind je ook
nieuwigheden.
Het boek “Nieuwpoort 1914-1918. De
onderwaterzettingen in de IJzervallei”,
gebaseerd op het werk van Robert Thys,
brengt het chronologisch verhaal van
het sluizencomplex de Ganzepoot tijdens
WO I.
Guido Demerre en Friede Lox onderzochten de betekenis van de straatnamen
in Nieuwpoort-Bad. Wie was Edmond
Kamp of Albert Pinot ? Wil je meer weten
over de personen naar wie de straten
vernoemd werden? Dan is het werk
“Nieuwpoort-Bad en Simli, wandeling en
straatnamen” een aanrader.
Van de hand van Nieuwpoortenaar
Jacques Beun verscheen het boek “Niet
te geloven … Een walvis op het strand”,
vol anekdoten over aangespoelde kolossen op het strand.

vrije tijd
cultuur

Sociaal-artistiek project - Flash Back
Uitnodiging aan alle inwoners van Nieuwpoort
Zondag 12 juni om 11 u. op het Marktplein van Nieuwpoort

Flash Back is een sociaal-artistiek
project van kunstenaar Rik Delrue in
samenwerking met de dienst cultuur van
Nieuwpoort. De bedoeling van het project

is terug te
kijken naar het
verleden met
de geschiedenis van Nieuwpoort in het
achterhoofd. De
laatste maanden
werden bewoners op straat
aangesproken,
werden opnames gemaakt
tijdens de wekelijkse markt en werd deur
aan deur aangebeld met de bedoeling
om levensverhalen van bewoners vast te
leggen.

Een selectie van al deze verhalen werd
samengevat in een film die voor het eerst
op groot scherm op het Marktplein van
Nieuwpoort te zien zal zijn. Alle inwoners
van Nieuwpoort worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Kan je er op 12 juni niet bij zijn? We
vertonen de film nog een week lang in de
City. Gratis toegang.
Locatie? Theaterzaal City Valkestraat 18 - Nieuwpoort
Periode? Maandag 13 juni 2016 t/m
zondag 19 juni 2016
Vertoning? Doorlopend - Dagelijks
van 10 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 17 u.

Expo
Kunstkring ‘De Zeven Torentjes’ Brugge Een Zee van Tijd ~~~~~
Zestien kunstenaars uit Brugge brengen een
groepstentoonstelling met zeer gevarieerde kunstdisciplines:
schilderkunst (mixed media, olie, acryl, aquarel, grafiek,
zandschilderijen, …), beeldhouwkunst (keramiek, glas,
metaalassemblages, papier-maché, …), letterbeeldhouwen
en poëzie. Gratis toegang.
Locatie Stadshalle - Marktplein Nieuwpoort
Periode Vrijdag 3 juni t/m dinsdag 14 juni 2016
Openingsuren dagelijks van 11 u. tot 18 u.

Westhoekacademie
Naar jaarlijkse traditie stellen ook de leerlingen van de
Westhoekacademie hun werken aan het publiek tentoon.
Gratis toegang.
Locatie Zaal Iseland - Kaaiplein 2 - Marktplein Nieuwpoort
Periode Donderdag 9 t/m zondag 19 juni 2016
Openingsuren dagelijks van 13 u. tot 17 u.

Ramskapelle 1914, waar het tij keerde …
Ramskapelle, dorp aan het front: eind oktober 1914 vond
de slag bij Ramskapelle plaats, een belangrijke episode in
de Eerste Wereldoorlog. Deze veldslag heeft de opmars van

de Duitsers naar de Kanaalhavens een halt toegeroepen
en Parijs gevrijwaard van de Duitse inval. Het was de
aanleiding voor een vier jaar durende stellingenoorlog.
De frontlijnpositie van Ramskapelle tijdens de Eerste
Wereldoorlog was een catastrofe voor haar bouwkundig
patrimonium. Eind 1918 was dit polderdorp één grote
puinhoop. Foto's, film & teksten maar ook voorwerpen en
uniformen brengen dit tragische verhaal over Ramskapelle
opnieuw tot leven. Gratis toegang.
Locatie Pastorie - Hemmestraat 1 Ramskapelle
Periode Woensdag 15 juni 2016 t/m woensdag 14 september
2016
Openingsuren dagelijks van 10 u. tot 12 u. en van 13 u. tot
18 u.
Organisatie Stad Nieuwpoort i.s.m. Heemkring
Ramscapple aan den Yser

vrije tijd
De Groote Oorlog op doek - frontschilders in Nieuwpoort 1916 - 1918
seizoenen werd een kunstig antwoord
verzonnen op de gruwel van de Groote
Oorlog.
De tentoonstelling ‘De Groote Oorlog
op doek - frontschilders in Nieuwpoort
1916-1918’ brengt in het Westfront aan
de hand van tekeningen en schilderijen
het verhaal van deze bijzondere
kunstenaarskolonie. De bezoeker krijgt
zo een unieke blik op een brok vergeten
oorlogsgeschiedenis. In kleur en vorm
krijgt de oorlog een ander gelaat. Een
diepmenselijke getuigenis van soldaatkunstenaars.

Loopbrug Nieuwpoort
© Achiel Van Sassenbrouck, Bruikleengever Patrimonium Stad Diksmuide,
Fotograaf Paul Van Bockstaele

Toen de strijd verademde aan
de boorden van de IJzer werd in
het vernielde Nieuwpoort een
buitengewoon artistiek experiment
opgezet. Enkele schilders vestigden
zich in de zomer van 1916 in een kelder

dichtbij het sluizencomplex.
Het verlaten Nieuwpoortse landschap
werd nu de inspiratiebron van Alfred
Bastien, Léon Huygens, André Lynen en
Maurice Wagemans. In het spoor van de

Locatie: Bezoekerscentrum Westfront
- Kustweg 2 Nieuwpoort
Periode: Vanaf zaterdag 25 juni 2016
t/m zondag 18 juni 2017
Openingsuren: dagelijks van 10 u. tot 17
u. (maandag gesloten)
Organisatie: Dienst cultuur
Nieuwpoort i.s.m. Projectgroep 14-18

Programma Centrum Ysara en City 2016-2017
Centrum Ysara viert haar tiende seizoen en dat zetten we feestelijk in!
Sinds de start van het eerste cultuurseizoen in Centrum Ysara werd het publiek
maar liefst op 117 verschillende voorstellingen getrakteerd. Grote en beloftevolle namen, nationale en internationale
sterren, artiesten van verschillende genres … allemaal passeerden ze de revue
en velen waren zo onder de indruk van
deze concertzaal aan het zeetje dat ze
met veel enthousiasme met hun nieuwste shows terug van de partij waren en
een vaste waarde in onze programmatie
betekenden.
Op zaterdag 24 september 2016 blikken
we graag met het hele cultuurteam, speciale genodigden en trouwe bezoekers
terug op “10 jaar Centrum Ysara”. Met
een hapje en een drankje maken ‘LES
DéSAXés’ er samen met ons ongetwijfeld
een echt feest van. Ook jij kan er bij zijn!
Tickets zijn beperkt.
Traditiegetrouw presenteren wij je ook
graag het culturele aanbod voor 2016-

2017. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om met volle teugen te komen
genieten van de voorstellingen binnen
ons rijk en gevarieerd programma!

Infobalie stadhuis - Marktplein 7, 8620
Nieuwpoort-Stad, T 058 22 44 44
Toeristisch infokantoor - Hendrikaplein
11, 8620 Nieuwpoort-Bad, T 058 23 39 23

Het programma kun je vanaf 1 juni raadplegen op www.cultuurnieuwpoort.be.
De brochures zijn terug te vinden bij de
diensten voor toerisme en cultuur. Elke
inwoner krijgt een programmakrantje in
de bus!
De ticketverkoop gaat van start op vrijdag
1 juli 2016. 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 NieuwpoortStad, T 058 79 50 00

Dienst Cultuur Nieuwpoort
Valkestraat 18, 8620 Nieuwpoort-Stad
T 058 79 50 00
E cultuur@nieuwpoort.be
W www.cultuurnieuwpoort.be

vrije tijd
jeugd

I ❤ buitenspelen
Op woensdag 13 april verzamelden
580 kinderen in het sportpark van
Nieuwpoort om samen te spelen! De
sportvelden werden omgetoverd in
een heus speeldorp. Wie durfde, kon
glijden van de gigantische clownglijbaan, lopen door de reuzehindernisbaan, racen met gocarts, … De kindjes
die het liever wat rustiger aan deden,
konden hun hartje ophalen bij de
volkspelen, het circus, de legotafels of
het megapoppenhuis.

Speelpleinwerking
Tijdens de vakantie vliegen we er
opnieuw in! Onze gebrevetteerde
animatoren zorgen voor een uitgebreid
spelprogramma boordevol leuke
activiteiten: knutselen, kampen bouwen,
strandspelletjes, waterspelletjes,
themaspelen, en nog veel meer!
Kinderen tussen 3 (die zindelijk zijn)
en 12 jaar zijn welkom op speelplein
Barsjok van 9 u. - 16.30 u.
Er is opvang voorzien van 7.30 u. - 9 u.
en van 16.30 u. - 17.30 u.
Alle kinderen krijgen een warme maaltijd
(soep, hoofdgerecht en dessert) en een

Gekke Nieponamiddag
De jeugddienst organiseert in de
zomervakantie terug de Gekke
Nieponamiddag, een dag vol fun en
avontuur voor kinderen van 3 tot en
met 12 jaar. Kom op vrijdag 8 juli
tussen 14 u. en 16.30 u. naar het
sportpark! Dit jaar kan je langs een
deathride naar beneden glijden, salto’s
maken op de bungeetrampolines,
springen op verschillende
springkastelen, …
Wie durft?
De deelnameprijs bedraagt € 2.
Vooraf inschrijven is niet nodig.

vieruurtje aangeboden voor de prijs van
€ 6 (gedomicilieerd in Nieuwpoort) of € 8
(niet-gedomicilieerd in Nieuwpoort).
De kinderen kunnen ook een halve dag
deelnemen aan de speelpleinwerking
en dit van 9 u. tot 12 u. of van 13 u.
tot 16.30 u. (ook opvang mogelijk). Er
wordt geen warme maaltijd voorzien.
De prijs bedraagt € 3 (gedomicilieerd in
Nieuwpoort) of € 4 (niet-gedomicilieerd
in Nieuwpoort).
Schrijf jullie kinderen op tijd in: vanaf 15
juni voor de maand juli en vanaf 15 juli
voor de maand augustus. Inschrijven kan
online via http://nieuwpoort.grabbis.be.

Fairtradeontbijt
@thebeach
Zon, zee en strand! De ideale
combinatie om op zondag 19
juni 2016 aan te schuiven aan de
ontbijttafel tussen 8 u. en 10 u.
Locatie badinstallatie.
Deelnameprijs € 4 p.p.
Inschrijven kan tot 15 juni.
De zon werd reeds besteld, maar
bij verstek gaat het ontbijt door in
de cafetaria van Centrum Ysara,
Dienstweg Havengeul 14.

jeugddienst Nieuwpoort,
Dudenhofenlaan 2b,
8620 Nieuwpoort
T 058 23 91 26
E jeugd@nieuwpoort.be
W www.jeugddienstnieuwpoort.be
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Swap zomer
De Swap (xl) is een werking van de
jeugddienst van Nieuwpoort die activiteiten organiseert tijdens de vakantieperiodes voor 9- tot en met 16-jarigen. Het
aanbod is zeer uitgebreid en gevarieerd.
Alle activiteiten starten aan het jeugdcentrum van Nieuwpoort in de Dudenhofenlaan 2b.
De Swap is er voor kinderen geboren in
2005 tot en met 2007. Activiteiten zijn
steeds onder begeleiding van de jeugddienst.
De Swap XL is er voor jongeren geboren
in 2000 tot en met 2004. Ook deze
activiteiten zijn onder begeleiding van de
jeugddienst, jongeren krijgen soms ook

de kans om vrij rond te lopen.

volzet zijn, vliegensvlug zijn is dus de
boodschap.

Om te kunnen inschrijven voor de
activiteiten moet je eerst geregistreerd
zijn. Registratie 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 woensdag 1 juni om 19 u.
De volledige brochure kan je downloaden
via de website jeugddienstnieuwpoort.be.
Sommige activiteiten kunnen zeer snel
DeelnameDeelMax.
nameprijs prijs nietdeelNieuwpoor- Nieuwpoornemers
tenaar
tenaar

Datum

Activiteit

4 juli 2016

Kicks: quadrijden, mountainbike, death-ride en touwladders Poperinge (Swap XL)

20

€ 15

€ 17

5 juli 2016

Bellewaerde Park Ieper (Swap)

20

€ 15

€ 17

7 juli 2016

Workshop ledcreaties jeugdcentrum Nieuwpoort (Swap)

15

€7

€8

11 juli 2016

Cinema Koksijde (Swap)

20

€5

€7

12 juli 2016

Plopsaqua De Panne (Swap XL)

20

€ 10

€ 12

14 juli 2016

Bowling en Xtreme minigolf met pannenkoek en drankje Middelkerke (Swap XL)

16

€ 10

€ 12

15 juli 2016

Kid Rock Wetteren (Swap)

20

€ 10

€ 12

18 juli 2016

Geo Caching Nieuwpoort (Swap)

20

€3

€4

19 juli 2016

Workshop chocolade desserten jeugdcentrum Nieuwpoort (Swap)

20

€7

€8

22 juli 2016

Kitelandbuggy Westende (Swap XL)

15

€ 14

€ 16

25 juli 2016

Walibi (Swap XL)

30

€ 20

€ 22

26 juli 2016

Badminton en pingpong sportzaal Nieuwpoort (Swap)

16

€3

€4

28 juli 2016

Duiken zwembad Nieuwpoort (Swap XL)

15

€8

€9

29 juli 2016

Workshop film maken jeugdcentrum Nieuwpoort (Swap XL)

16

€7

€8

1 augustus 2016

Workshop modelbouw jeugdcentrum Nieuwpoort (Swap)

16

€7

€8

2 augustus 2016

Chilling @ the beach Nieuwpoort (Swap XL)

20

€2

€3

4 augustus 2016

Zeilen Endlich Nieuwpoort (Swap)

10

€ 10

€ 12

5 augustus 2016

Kinepolis Oostende (Swap XL)

20

€5

€7

8 augustus 2016

Vissen op zee Nieuwpoort (Swap XL)

10

€ 14

€ 17

9 augustus 2016

Gamen op groot scherm jeugdcentrum Nieuwpoort(Swap)

24

€1

€2

11 augustus 2016 Paintball Diksmuide(Swap XL)

20

€ 15

€ 17

12 augustus 2016 BBQ met gezelschapsspellen wedstrijd jeugdcentrum Nieuwpoort (Swap XL)

20

€5

€6

16 augustus 2016 Plopsaqua de Panne (Swap)

20

€ 10

€ 12

18 augustus 2016 Avonturenparcours Houthulst (Swap)

20

€ 15

€ 17

Modelvliegen voor beginners met luchtvaartclub Golden Wings Zedelgem
19 augustus 2016
(Swap XL)

12

€7

€9

22 augustus 2016 Pizza bakken kinderboerderij Nieuwpoort (Swap)

14

€3

€4

16

€ 12

€ 14

20

€ 15

€ 17

20

€ 18

€ 20

Daguitstap: Dierenpark De Zonnegloed Vleteren - wandeling met volkssport
23 augustus 2016
Boltra Kemmel en drankje (Swap)
Daguitstap: muurklimmen, via ferrata, speleo parcours en commandoparcours
25 augustus 2016
Kortrijk (Swap)
26 augustus 2016 Bobbejaanland Lichtaart (Swap XL)

vrije tijd
sport en recreatie

Atletiek- en
sportkampen

Sportstrand 1 juli 31 augustus

Opvang vanaf 8 u. en tot 17 u. is mogelijk.

Zoals ieder zomerseizoen voorziet
de sportdienst ook in 2016 een
zomerprogramma met voor elk wat
wils. Op het sportstrand t.h.v. de
badinstallatie in redderspost 1 tussen het
Westerstaketsel en de eerste golfbreker
zijn er 4 afgebakende sportvelden.

Leeftijd deelnemers: 7-12 jaar

Dagprogramma

Maandag 4 juli tot en met vrijdag 8 juli
2016 van 9 u. tot 16 u.
Maandag 1 augustus tot en met vrijdag 5
augustus 2016 van 9 u. tot 16 u.

Prijs: € 75 p.p.
info: eddy.louwie@telenet.be

Dagelijks jogging vanaf 10.15 u.
Inschrijvingen vanaf 10 u.
Beginnelingen: maandag, woensdag en
vrijdag

Gevorderden: dinsdag, donderdag en
zaterdag

Weekprogramma
Dagelijks doorlopend van 10 u. tot
18 u. Niet op zon- en feestdagen. De
sportanimatoren zijn gediplomeerde
lesgevers. Deelname is gratis.
Maandag: sport van de dag
Dinsdag: volleybal
Woensdag: Beach-ball 1 - 1
Donderdag: netbal
Vrijdag: Beach-Ball 2 - 2
Zaterdag: volleybal

Hockeytrofee 2016
voor De Pagaaier
Op woensdag 27 april namen de
leerlingen van de Nieuwpoortse lagere
scholen De Vierboete, Stella Maris, De
Pagaaier en de Basisschool De Libel
uit Leisele het tegen elkaar op tijdens
het hockeytornooi op het sportpark.
Zo’n 60 kinderen verdeeld over 6 ploegen gaven het beste van zichzelf. De
scheidsrechters leidden de wedstrijden
in goede banen. De Gemeenteschool
De Pagaaier mocht de beker mee naar
school nemen.
De top drie van de 3de graad:
1ste plaats: De Pagaaier
2de plaats: De Vierboete
3de plaats: Stella Maris 2

Opnieuw geslaagde ‘Kijk ik fiets’-actie
Op woensdag 20 april namen 6 kleuters de uitdaging aan om alleen te leren
fietsen. Na een sessie van 2,5 uur vallen en opstaan fietsten 5 kleuters met hun
diploma in de hand of in hun fietsmandje trots naar huis terug. Op naar een
volgende editie.

sportdienst
Dudenhofenlaan 2b, Nieuwpoort
T 058 23 75 40
E sport@nieuwpoort.be
W www.nieuwpoort.be

vrije tijd
Sportkampen juli 2016

• Sportieve kledij is vereist. Zwarte
zolen zijn verboden in de sportzaal.

Roefelsportkamp - VOLZET

Inschrijvingsprocedure
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.
Graag ook vermelden of het kind
in aanmerking komt voor korting
met de voordeelpas (alleen de
voordeelpassen met een code op de
achterzijde!). De sportdienst zal een
bevestiging terugsturen vooraleer de
betaling mag uitgevoerd worden.

Wie? 1ste - 2de - 3de leerjaar
Wanneer? 4 t.e.m. 8 juli telkens van 9 u.
tot 16 u.
Locatie? Sportzaal/sportpark
Kostprijs? € 60 (Nieuwpoortenaar) - € 70
(niet-Nieuwpoortenaar)
Activiteiten? zwemmen,
strandnamiddag, minigolf, indoor laser,
hockey,…

Adventuresportkamp - VOLZET
Wie? 12-plussers
Wanneer? 11 t.e.m. 15 juli telkens van 9
u. tot 16 u.
Locatie? sportzaal/zwembad
Kostprijs: € 95 (Nieuwpoortenaar) - €
105 (niet-Nieuwpoortenaar)
Activiteiten? Vlottenbouw,
marinierspiste, paintball, karten, …

Zomerfunkamp
Wie? 4de - 5de - 6de leerjaar
Wanneer? 18 t.e.m. 22 juli telkens van 9
u. tot 16 u.
Locatie? Sportstrand/badinstallatie/
sportzaal
Afspraak op dinsdag en donderdag in de
sportzaal.
Bij slecht weer ook in de sportzaal of het
zwembad.
Kostprijs? € 70 (Nieuwpoortenaar) - € 80
(niet-Nieuwpoortenaar)
Activiteiten? Strandspelletjes,
Plopsaqua, lasershooting, …
Voorwaarden sportkampen
• Min. 10 en max. 20 deelnemers per
kamp.
• Per sportkamp 1 zwembeurt in het
stedelijk zwembad.
• Inclusief verzekering voor de
sportkampen.
• Aanvang en einde van de
kampen: afspraak aan de
sportzaal. Uitgezonderd voor de
strandsportweek: afspraak aan de
badinstallatie.
• Tijdig aanmelden: tien minuten voor
aanvang van het kamp.
• De sportdienst is niet verantwoordelijk
voor ongevallen buiten de uren van
het sportkamp.
• Gediplomeerde lesgevers verzorgen
de kampen.

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), de periode van
het kamp en al dan niet de speciale
kortingscode van de voordeelpas.
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.

vrije tijd
zwembad

Kermiskoers
Datum: dinsdag 28 juni 2016
Aanvang:
• 17 u. voor Grote Prijs
Venise - Dames
• 19 u. voor Grote Prijs Erik
Lazoore - Heren, Elite zonder
contract
Aantal rondes
• Dames: 22 rondes,
goed voor zo’n 44 km
• Heren: 30 rondes,
goed voor zo’n 60 km
Opgelet, dit betreft een gesloten
parcours en zal gepaard gaan met
een aangepast parkeer- en verkeersreglement. Wie binnen het
parcours woont zal er tijdelijk niet
in of uit kunnen. Gelieve hiermee
rekening te houden.
Het parcours en het aangepast
parkeer- en verkeersreglement
kan geraadpleegd worden op www.
nieuwpoort.be onder de rubriek
inwoner - nieuws of rubriek inwoner
- verkeer en mobiliteit - tijdelijke
verkeersbelemmeringen.

Sluiting wegens jaarlijkse onderhoudswerken
Van maandag 6 juni t.e.m. zondag 19 juni 2016 sluiten het zwembad en de
sportzaal even de deuren voor het jaarlijks onderhoud. We verwelkomen jullie
graag terug op maandag 20 juni vanaf 9 u.

Openingsuren zomervakantie
Geldig van 1 juli t.e.m. 31 augustus 2016:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

9 u. - 20 u.
9 u. - 20 u.
7 u. - 20 u.
9 u. - 20 u.

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

9 u. - 21 u.
9 u. - 18 u.
9 u. - 17 u.

Plons- en spelkamp
Wanneer? 25 t.e.m. 29 juli en 15
t.e.m. 19 augustus 2016 telkens van
8.30 u. tot 16.30 u.
Wie? Kinderen die naar de 2de en 3de
kleuterklas gaan en nog niet kunnen
zwemmen.
Voorwaarde? Geen 25 m kunnen
zwemmen.

Sportpassenseizoen
voorjaar 2016
Eind mei werd het sportpassenseizoen afgesloten. We kijken terug op
een geslaagd seizoen met een talrijke
opkomst en leuke lessen. Het nieuwe
sportpassenseizoen gaat van start op 19
september 2016. In de zomereditie van
het infoblad ‘Nieuwpoort, uw Stad’ zullen
de data voor de aquagym voor senioren
meegedeeld worden.

Wat? Watergewenning en aanzet om
te leren zwemmen
Programma? Voormiddag: 1,5 uur
oefenen in het zwembad en 1,5 uur
sporten ter verbetering van de armen beencoördinatie in de sportzaal

of buiten bij mooi weer. Namiddag:
knutselen, spelen of een uitstap.
Kostprijs? € 60 (Nieuwpoortenaar)
of € 65 (niet-Nieuwpoortenaar).
De kinderen moeten zelf een
lunchpakket meebrengen. Het aantal
plaatsen zijn beperkt.

Info en inschrijven: Kassa stedelijk zwembad of via zwembad@nieuwpoort.be
T 058 23 38 88 - W www.nieuwpoort.be

Sportcafé
Ysara
EK voetbal op groot scherm

Maandag 13 juni 2016 om 21.00 u.
België - Italië

Zaterdag 18 juni 2016 om 15.00 u.
België - Ierland

Woensdag 22 juni 2016 om 21.00 u.
Zweden - België

Gratis Inkom
Deuren open: 1 uur voor aanvang van de wedstrijd

Plaats: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14, 8620 Nieuwpoort

Maximum capaciteit 800 personen
Uitsluitend staanplaatsen

Org.: Stadsbestuur Nieuwpoort, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort ism. sportdienst Nieuwpoort,
Dudenhofenlaan 2b, 8620 Nieuwpoort en VKNE Astra ’90

Like onze Facebookpagina ‘Stad Nieuwpoort’,
vink per wedstrijd ‘aanwezig’ aan en doe mee aan de poll ‘Wie zal deze wedstrijd winnen?’.
Deel je vakkundige kennis met je vrienden in de aanloopperiode naar het EK voetbal.

vrije tijd
toerisme

Sint-Janskermis
25 t.e.m. 28 juni

Zet de zomervakantie in met een bezoekje aan de kermis op het Marktplein. Kom
op zaterdag naar de traditionele ballenworp voor kinderen van kleuterleeftijd
tot het 4de leerjaar van de Nieuwpoortse
scholen.
Haal je ‘Foorkrant’ bij de dienst toerisme
vanaf 8 juni en ontdek de leuke kortingsbonnen voor de verschillende attracties.
Deze maken je bezoek ongetwijfeld nog
leuker!

Reuzenbarbecue
2016 is het jaar van de reuzen. Jan Turpijn zal opnieuw schitteren tijdens de grote
reuzenstoet op 10 juli 2016. Meer informatie over de reuzenstoet volgt in de grote
zomereditie van het infoblad ‘Nieuwpoort, uw Stad’.
Op 8 juli organiseert de Reuzengilde een barbecue op het grasveld aan het Jeugdhuis
De Prieze in de Dudenhofenlaan.
Op het menu:
• Volwassenen: Sangria, 4 stukken vlees en groentjes - Kostprijs: € 15 p.p.
• Kinderen t.e.m. 12 jaar: kinderchampagne, 3 stukken vlees en groentjes Kostprijs: € 10 p.k.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Reuzengilde Nieuwpoort,
Roland De Groote (M 0494 79 62 94) en Maria De Groote (M 0477 81 35 56).

kinderboerderij

35 jaar kinderboerderij ‘De Lenspolder’, een zonnig feest
Dit jaar mocht de kinderboerderij 35 kaarsjes uitblazen en dat vierden ze met de jaarlijkse plantgoedmarkt opgefleurd door
activiteiten voor kinderen en muzikale optredens. Het zonnetje straalde en bezorgde groot en klein een schitterende dag.

varia
Nieuwpoort, the place to be voor filatelisten

Westkust Olympiade
for specials
Dinsdag 31 mei 2016

JCI-Veurne-Westkust organiseert
deze sportdag voor mensen met
een verstandelijke handicap. Op het
programma staan lopen, kogelstoten, petanque en estafette. Zo’n 100
deelnemers afkomstig uit de regio
(Havenzate, Rozenwingerd, Atelier
Duin en Polder en Begijnhof
Diksmuide) doen mee aan deze
onvergetelijke sportdag. Iedere
deelnemer ontvangt na afloop een
medaille. Zo kunnen ze één voor
één als winnaar naar huis gaan.

De Koninklijke Postzegelclub van de
Westhoek organiseert op 17 september de 9de Nationale Postzegelbeurs
in zaal Iseland, stedelijke vismijn en dit
van 9 u. tot 16.30 u.

listische documenten in herinnering te
brengen.

De verzamelaars van postzegels, briefwisseling en filatelistische documenten kunnen er terecht bij zo’n 30-tal
handelaren die hun beste materiaal en
nieuwe aanwinsten komen aanbieden.

2014: Sluizencomplex ‘De Ganzepoot’
in 1914
2015: Monument voor het 7de Linieregiment aan de Uniebrug in Sint-Joris

Filatelie en de ‘Groote Oorlog’
De Koninklijke Postzegelclub van de
Westhoek maakt er een erezaak van
om de geschiedenis van Nieuwpoort in
de Eerste Wereldoorlog via haar filate-

Zo verschenen er al unieke postzegels
in de voorgaande jaren:

In 2016 zal het bezoekerscentrum
‘Westfront Nieuwpoort’ prijken op een
nieuwe postzegel. De foto van kunstfotograaf Toon Grobet werd gereproduceerd op een MyStamp. Deze unieke
postzegel zal te koop aangeboden
worden voor € 2 tijdens de beurs.

Over de middag is er een heerlijke
barbecue voorzien met zang en
dans als randanimatie.
Locatie: Sportpark ‘De Lenspolder’,
Dudenhofenlaan 2b, Nieuwpoort.
Info: www.westkustspecialolympics.be

35 nieuwe kinderen zouden graag hun vakantie in Vlaanderen doorbrengen
Zoals elk jaar komen
er door de zorgen
van Euro-Children
kinderen uit probleemgebieden in
Europa op vakantie
in Vlaamse gastgezinnen. We verwelkomen dit jaar ongeveer 50 kinderen,
waarvan 35 die voor de eerste maal komen. Van deze laatsten zijn er 15 uit het
zuidoosten van Wit-Rusland, ongeveer
100 kilometer van Tsjernobyl, en 20 uit
Kroatië en Bosnië & Herzegovina.
Alhoewel de nucleaire ramp in
Tsjernobyl al dateert van 26 april 1986,
zijn de gevolgen nog steeds actueel.
Van de miljoenen mensen die destijds
werden blootgesteld aan een te hoge
stralingsdosis, zijn er inmiddels duizenden overleden. De opgelopen radioactiviteit heeft voor velen pas jaren later
geleid tot kanker. Ook de kinderen van

deze generatie blijven niet gespaard.
Het is een vaststaand feit dat het aantal
kankergevallen bij de kinderen zeer hoog
ligt, vooral in de vorm van schildklierkanker en leukemie.
Niet alleen de radioactieve besmetting
vormt een gezondheidsprobleem. Ook de
eenzijdige, nutriënten-arme voeding en
de permanent vervuilde omgeving zijn
de oorzaak van een algemene zwakke
gezondheid. Vooral bij kinderen wordt
heel wat bloedarmoede vastgesteld. Een
vakantie in ons land, zelfs al is het maar
voor enkele weken, betekent een enorme
boost voor hun gezondheid.
De meeste kinderen komen elk jaar
terug naar hetzelfde gastgezin, maar
er zijn ook telkens nieuwe kandidaten.
Dit jaar verwachten we 35 jongens en
meisjes tussen 8 en 12 jaar, die voor
de eerste maal naar Vlaanderen zullen

komen. Voor hen zoekt Euro-Children
nieuwe gastgezinnen die op hun beurt
vriendschapsbanden willen onderhouden
met deze kinderen en hun ouders.

Kandidaat gastgezinnen kunnen
contact opnemen via 03 247 88 50
(tijdelijk wegens verbouwingswerken
alleen per email bereikbaar) of
mailen naar info@eurochildren.be.
Bijkomende informatie vindt u op
onze website www.eurochildren.be.

BINNENKORT IN HET PLOPSA THEATER

NATALIA
IN MY BLOOD
SUMMER TOUR
02/07/2016

€26,25
ipv 35

WOENSDAG 07/09/2016

PAUL BRUNA • DE ROMEO’S • DAVID VANDYCK

WOENSDAG 14/09/2016

WILLY SOMMERS • PAUL BRUNA • HERBERT VERHAEGHE

WOENSDAG 21/09/2016

JOHN TERRA • SASHA & DAVY • PAUL BRUNA

€14
ipv 20

WOENSDAG 28/09/2016

PAUL BRUNA • BART KAËLL • VANESSA CHINITOR

VLAAMSE
TOP10
TV OPNAME MENT TV
MET MEER DAN
30 ARTIESTEN!
05/10/2016

€7,50
ipv 9,99

25% KORTING VOOR INWONERS VAN NIEUWPOORT
TICKETS EN INFO:
WWW.PLOPSATHEATER.BE
OF AAN HET ONTHAAL VAN PLOPSALAND DE PANNE

VLOT BEREIKBAAR MET DE KUSTTRAM
HALTE DE PANNE PLOPSALAND

Pantone Coated

Pantone Uncoated

gemeenteraad
Flitsen uit de gemeenteraad
28 april 2016
Nieuw lid in de OCMW-raad
Naar aanleiding van het ontslag van OCMW-raadslid Brigitte D’Hondt werd kandidaat werkend lid mevrouw Inge
Breyne aangesteld als haar opvolger. Daarnaast droeg de
gemeenteraad nog een kandidaat-opvolger voor vermits
er geen verdere opvolgers meer beschikbaar zijn. Hiervoor
werden de geloofsbrieven van dhr. Nick Lips goedgekeurd.

Lastenboek exploitatie concessie strandbar
De raad keurde het voorgelegde lastenboek voor de exploitatie
van een strandbar gelegen op het stuk strand t.h.v. de Meeuwenlaan richting Koksijde. Deze concessie wordt verleend voor zes
uitbatingsjaren: 2016 - 2021. De exploitatiezone van de strandbar
bedraagt 25 m (diepte, dwars aan de Zeedijk) op 40 m (breedte,
evenwijdig aan de Zeedijk). Minimum biedingsprijs: € 18.500/jaar.
Aankoop VOIP telefooncentrale
De raad keurde het voorgelegde bestek goed voor de vernieuwing van de telefooncentrale in het stadhuis. Geraamd bedrag:
€ 50.000 incl. BTW.
Ondergronds brengen van bovengrondse koperkabels en
leveren, plaatsen en aansluiten van 14 verlichtingsmasten- en
armaturen in de Edmond Kamplaan vak E. Verhaerenlaan /
Guido Gezelleplein
De raad gaf de goedkeuring tot het ondergronds brengen van
bovengrondse koperkabels en tot het leveren, plaatsen en aansluiten van 14 verlichtingsmasten en -armaturen in de
E. Kamplaan, vak E. Verhaerenlaan / Guido Gezelleplein.
Geraamde kosten: € 14.536,90 incl. BTW.
Ondergronds brengen van bovengrondse koperkabels en
leveren, plaatsen en aansluiten van 8 verlichtingsmasten en armaturen in de E. Verhaerenlaan vak Zeelaan / E. Kamplaan
De raad gaf goedkeuring tot het ondergronds brengen van
bovengrondse koperkabels en tot het leveren, plaatsen en aansluiten van 8 verlichtingsmasten en -armaturen in de
E. Verhaerenlaan vak Zeelaan / E. Kamplaan. Geraamde kosten:
€ 8.460,88 incl. BTW.
Ondergronds brengen van bovengrondse koperkabels en
leveren, plaatsen en aansluiten van 4 verlichtingsmasten en
-armaturen in de G. Rodenbachlaan vak J. Ensorlaan /
E. Verhaerenlaan
De raad gaf goedkeuring tot het ondergrondse brengen van
bovengrondse koperkabels en tot het leveren, plaatsen en aansluiten van 4 verlichtingsmasten en -armaturen in de
G. Rodenbachlaan vak J. Ensorlaan / E. Verhaerenlaan.
Geraamde kosten: € 4.230,44 incl. BTW.
Opmaken gemeentelijk RUP Nieuwpoort Stadscentrum studieopdracht
De raad keurde het voorgelegde bestek goed tot het opmaken
van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Nieuwpoort
Stadscentrum alsook de zonering ervan als volgt samen te

stellen: Kaai, Langebrug, Koningin Elisabethlaan - west, E.
Coppietersstraat - noord, O.L.-Vrouwstraat - west en Astridlaan
- oost. Geraamde kosten: € 80.000. De opdracht wordt gegund
bij onderhandelingsprocedure.
Opmaken gemeentelijk RUP Nieuwpoort Polderfront studieopdracht
De raad keurde het voorgelegde bestek goed tot het opmaken
van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Nieuwpoort
Polderfront alsook de zonering ervan als volgt samen te stellen:
rotonde Langebrug, Veurnevaart, P. Braeckelaan - oost, J. Van
Clichthovenstraat - noord, Rijkswachtstraat - west, Ex. Spoorwegbedding - oost, O.L.-Vrouwstraat - oost, E. Coppietersstraat
- zuid en Koningin Elisabethlaan - oost. Geraamde kosten: €
85.000. De opdracht wordt gegund bij onderhandelingsprocedure.
Opmaken gemeentelijk RUP omgeving Leopoldpark studieopdracht
De raad keurde het voorgelegde bestek goed tot het opmaken
van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Omgeving
Leopoldpark alsook de zonering ervan als volgt samen te stellen: Astridlaan - west tot aan Arkebrug, O. Veurnevaart - west
tot aan P. Deswartelaan, gemeentegrens tot aan de Canadalaan, Canadalaan - zuid, O. Veurnevaart - oost, Kattesas,
handelskaai. Geraamde kosten: € 40.000. De opdracht wordt
gegund bij onderhandelingsprocedure.
Landbouwraad - aanstellen opvolger mevrouw Lisette Guilleman
Stemgerechtigd lid Lisette Guilleman en plaatsvervangend lid
Willy Sesier zijn niet langer gedomicilieerd in Nieuwpoort en
dienen beiden vervangen te worden als leden van de landbouwraad. Steffi Nowé en Amedee Sesier, wonende Victorlaan 44,
werden hiervoor aangesteld respectievelijk als lid en plaatsvervangend lid.

De stad Nieuwpoort gaat over tot het uitschrijven
van drie concessies ijsverkoop:

1. Dienstweg Havengeul Noord
2. Dienstweg Havengeul Zuid
3. Tijdens evenementen
Alle info en het bestek kan bekomen worden
vanaf 30 mei 2016. De deadline voor het indienen
van offertes is uiterlijk 14 juni 2016 om 11 uur

Secretarie Stadhuis
Marktplein 7 - 8620 Nieuwpoort
E secretaris@nieuwpoort.be
T 058 22 44 60

in beeld
Sjerp voor gemeenteraadsvoorzitter Jos Decorte
De CD&V-politicus Jos Decorte zetelt sinds deze
legislatuur als voorzitter van de gemeenteraad.
Als erkentelijkheid kreeg hij een eigen officiële
sjerp. Het stadsbestuur koos voor een blauwwitte sjerp met het wapenschild van de stad. Jos
Decorte was reeds op jonge leeftijd actief bij de
CVP-jongeren en behaalde bij de jongste
gemeenteraadsverkiezingen 500 voorkeurstemmen.

Week van de Amateurkunsten officieel geopend
Donderdag 28 april jl. vond in de Stadshalle de
feestelijke opening plaats van de Week van de
Amateurkunsten waarvan het thema dit jaar
‘Match’ heette. In de benedenzaal liep tot 11 mei
een tentoonstelling van 22 plaatselijke amateurkunstenaars wiens werken verzameld werden in
een soort van kunstarena. De bezoekers werden
uitgenodigd om aan de hand van het ene werk,
op zoek te gaan naar de bijhorende ‘match’. Er
waren talrijke mooie schilderijen, foto’s en beeldende kunst te zien.

Briljanten jubileum
Marcel van Bavegem en Maria Van de Sijpe
vierden op 9 april ll. hun vijfenzestigste
huwelijksverjaardag. De jubilarissen traden op
2 mei 1951 in het huwelijk. Het briljanten paar
heeft twee dochters, drie kleinkinderen en vier
achterkleinkinderen met wie ze een hechte band
hebben. Maria stond in voor het huishouden en
de opvoeding van haar kinderen terwijl Marcel
beroepshalve actief was als treinbestuurder. Het
paar heeft altijd graag gereisd en Tirol was hun
favoriete reisbestemming.

in beeld
Rode Kruis
De Rode Kruisafdeling van Nieuwpoort zette op
17 april ll. de verdienstelijke bloedgevers en vrijwilligers in de bloemen. Monique Cloet die 50 jaar
actief is als vrijwilligster ontving de medaille van
Prinses Astrid. Sponsor Peter Demoor van
restaurant Boticelli overhandigde een reanimatiepop en een AED-toestel. De Rode Kruis-afdeling
Nieuwpoort bestaat negentig jaar en dit heuglijk
feit werd gevierd tijdens het visserijweekend
samen met 40 jaar jumelage Dudenhofen.

Techniekacademie
Tijdens de techniekacademie kregen kinderen
van 10 tot 12 jaar de gelegenheid om zich onder te dompelen in de wereld van techniek en
technologie. De Nieuwpoortse kinderen konden
van januari tot april iedere woensdagnamiddag
terecht in het jeugdcentrum. Ze maakten diverse
concrete projecten zoals een voederhuisje, een
mysteriebox, een nachtklok met kleuren, e.a.
Verder programmeerden ze een robot, maakten
limonade en snoepjes en testten voeding. De
techniekacademie was een samenwerking tussen
de stad en hogeschool Vives met de steun van de
lokale bedrijfspartners Braet en Marelec.

Eeuwelinge
Magdalena Rousselle zag op 17 maart 1916 het
levenslicht in Oostende, als jongste van een gezin
van 11 kinderen. De kranige eeuwelinge huwde
in 1935 met Jules Devriendt. Samen kregen ze
drie kinderen. Het paar hield het pension ‘Sport
Nautique’ op Sas-Slijkens open. Magdalena heeft
steeds hard gewerkt. Sinds 2006 woont
Magdalena constant bij haar dochter Rosette.
‘Als je lang wil leven, dan moet je er vroeg aan
beginnen’ is één van de leuzes van deze kranige
honderdjarige.

in beeld
Eedaflegging burgemeester Geert Vanden Broucke
Op woensdag 18 mei ll. legde Geert Vanden Broucke zijn eed af als burgemeester van de stad Nieuwpoort. Deze eedaflegging vond plaats in de ambtswoning
van de gouverneur van West-Vlaanderen,
Carl Decaluwé.
Kersvers burgemeester Geert
Vanden Broucke nam eerder al het
ambt van waarnemend burgemeester
op zich tijdens de afwezigheid van wijlen
burgemeester ir. Roland Crabbe. Na het
overlijden van de vroegere burgemeester
werd de toenmalige schepen van Cultuur
unaniem voorgedragen door de fractieleden van CD&V als nieuwe burgemeester.

Jeanne Panne Bikers Nieuwpoort aan de start in Gits

Voor de derde maal namen de Jeanne Panne Bikers Nieuwpoort deel aan de 24u voor mountainbikers in Gits. Op zaterdag
23 en zondag 24 april verschenen 14 clubleden aan de start. Deze offroad wedstrijd wordt gereden op een vast parcours met
aflossing en dit 24 uur lang. Een deel van het inschrijvingsgeld werd geschonken aan het goede doel ‘Rollend Vlaanderen’.
De Jeanne Panne Bikers behaalden desondanks het slechte weer en de professionele tegenstanders een verdienstelijke 20ste
plaats met ploeg 1 en 54ste plaats met ploeg 2 goed voor zo’n 137 ronden oftewel niet minder dan 685 kilometer! In totaal
namen 61 ploegen deel.

in Nieuwpoort
activiteiten
Woensdag 1 juni 2016
Week van de insect:
theorieles over insecten
Kom meer te weten over insecten op een
boeiende en interactieve manier. Locatie:
Kinderboerderij De Lenspolder. Vooraf
inschrijven is verplicht. Gratis deelname.
Beperkt aantal plaatsen. Afspraak om 19
u. in de educatieve ruimte. Met praktijkles
(wandeling) op zaterdag 4 juni om 14 u.
Contact: kinderboerderij@nieuwpoort.be.

Donderdag 2 juni 2016
Gezellig samenzijn voor senioren
Een ideale gelegenheid om bij een kopje
koffie in een ontspannen sfeer mensen te
leren kennen. Van 14 u. tot 17 u. Locatie:
Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14.
Cinema City - Black
De vijftienjarige Mavela is lid van de
beruchte jeugdbende Black Bronx.
Ze wordt halsoverkop verliefd op de
charismatische Marwan, een jongen
van de rivaliserende 1080-ers. De twee
jongeren worden brutaal gedwongen om
te kiezen tussen trouw aan hun bende of
de liefde voor elkaar. Een onmogelijke
keuze… of niet? 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.

Maandag 6 juni 2016
Meditatief ligconcert anders dan anders
Tijdens dit concert ligt de nadruk niet
zozeer op de melodie, maar wel op de
begeleiding. Een begeleiding naar een
bewustzijn van diepe lichamelijke ontspanning. Met een sterke aanwezigheid
van de mentale rust. Breng een ligmat,
dekentje en kussen mee. Kostprijs: € 15
p.p. Vooraf inschrijven via De Engelcirkel
- M 0477 41 14 97 of engelcirkel@gmail.
com. Afspraak om 19.30 u. in ’t Cultuurhuis, Hoogstraat 2. Info: De Boventoon info@boventoon.be - www.boventoon.be.

Zaterdag 11 juni 2016
Rommelmarkt
Rommelmarkt op Kompas Camping
Nieuwpoort van 9 u. tot 17 u. Info en
organisatie: Kompas Camping,
Brugsesteenweg 49 - T 058 23 60 37
nieuwpoort@kompascamping.be
www.kompascamping.be.

Zondag 12 juni 2016
Seastar Captainscruise
Bourgondisch genieten van een diner
tijdens een boottocht tussen Nieuwpoort
en Diksmuide. Inscheping om 11 u. Programma: afvaart naar Diksmuide, lunch:
côte à l’os, buffet van koude groenten,
warme sausjes en frietjes, aankomst in
Diksmuide, vrije tijd, afvaart naar Nieuwpoort en terug in Nieuwpoort rond 16.30
u. Kostprijs: € 55 per persoon.
Info en organisatie: Rederij Seastar,
R. Orlentpromenade, 8620 Nieuwpoort
www.seastar.be.

Donderdag 16 juni 2016
Donderdag Filmdag - The Danish Girl
In het Kopenhagen van 1926 staat Einar
Wegener bekend om het schilderen van
prachtige landschappen. Ook zijn vrouw
Gerda is kunstenares en portretteert
vooraanstaande personen. Wanneer
ze tegen de deadline van een schilderij
aanloopt, vraagt ze haar echtgenoot om
te poseren als vrouw. Deze transformatie
blijkt een allesbepalende ervaring voor
Einar. 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.

Zondag 19 juni 2016
Fairtrade ontbijt@thebeach
Gezellig Fairtrade ontbijt op het strand
van 8 u. tot 10 u. Vooraf inschrijven tot
15 juni: jeugddienst - T 058 23 91 26 of
jeugd@nieuwpoort.be. Kostprijs: € 4 p.p.
Info en organisatie: jeugddienst Nieuwpoort.

Beiaardconcert
Door stadsbeiaardier Els Debevere.
Thema: zomers zondag matinéeconcert.
Opening van het beiaardseizoen. Beneden aan de beiaardtoren kan het concert
gevolgd worden op groot scherm.
Afspraak om 15 u. Info:
http://nieuwpoortbeiaard.wix.com.

Dinsdag 21 juni 2016
Beiaardconcert
Door beiaardier Julie Zhu. Thema: zoete
wanhoop. Julie Zhu is een Amerikaanse
beiaardier en kunstenares uit New
York. Beneden aan de beiaardtoren kan
het concert gevolgd worden op groot
scherm. Afspraak om 20 u.
Info: http://nieuwpoortbeiaard.wix.com.

Maandag 27 juni 2016
Praatcafé Sint-Janskermis
Het praatcafé van 'OKRA trefpunt Nieuwpoort' is een opendeurnamiddag voor
iedereen zowel leden als niet-leden van
Okra. Via een fotoreportage worden de
activiteiten van het voorbije jaar getoond.
Kom en geniet van een lekkere pannenkoek met koffie of thee. Kostprijs: €
3 p.p. Locatie: ’t Schorrehof, Marktplein
16. Afspraak om 14 u. Info en organisatie: Norbert Couvreur, M 0479 43 19 86 www.okra.be/trefpunt-nieuwpoort.

Woensdag 29 juni 2016
Beiaardconcert
Door stadsbeiaardier Els Debevere.
Thema: dansmuziek doorheen de tijd.
Beneden aan de beiaardtoren kan het
concert gevolgd worden op groot scherm.
Afspraak om 20 u.
Info: http://nieuwpoortbeiaard.wix.com.

in Nieuwpoort
Terugkerende
activiteiten
Aperitiefconcert
Zondag 5, 12, 19 en 26 juni 2016
Aperitiefconcert met dansgelegenheid
in de bistro van het vakantiecentrum
Floreal Holidays. Afspraak om 11 u.
Info: www.florealholidays.be.

Bingo!
Dinsdag 7, 14 21 en 28 juni 2016
Bingoavond in de bistro van het vakantiecentrum Floreal Holidays. Afspraak om
20.30 u. Info: www.florealholidays.be.

Beiaardbezoek
Iedere vrijdag van 17 juni
t.e.m. 9 september 2016
Bezoek aan de beiaardtoren: info over
de geschiedenis van het instrument, beklimming tot bij de klokken, prachtig panoramisch zicht en demo op de beiaard.
Afspraak om 10 u. Gratis deelname.
Vooraf reserveren bij de dienst toerisme,
stadhuis, Marktplein 7 is verplicht.
Geen groepen.
Info: http://nieuwpoortbeiaard.wix.com.

Tot 30 april 2018
ComingWorldRememberMe:
workshop beeldhouwkunst
Herdenking WOI tijdens 2014-2018.
Wordt peter of meter en maak één van
de 600.000 beeldjes uit klei (één beeldje
voor elke gesneuvelde ten gevolge van de
oorlog op Belgische bodem) voor de land
art installatie CWRM op het niemandsland van de frontzone rond Ieper. Bij elk
beeldje hoort een dog tag met daarop
de naam van een maker en de naam
van één van de slachtoffers van op de
‘Namenlijst’ die het IFFM samenstelt.
Kostprijs: € 5 per beeldje. Atelier:
Bommenvrij, Schoolstraat 48,
Nieuwpoort. Info en organisatie: vzw
Kunst - cwrm@vzwkunst.be www.comingworldrememberme.be. www.gonewest.be.

3 juni t.e.m. 14 juni 2016
Groepstentoonstelling
Kunstkring ‘De Zeven Torentjes’ uit
Brugge brengt een groepstentoonstelling
in de Stadshalle, Marktpelin 5. Thema:
schilderen, grafiek, keramiek, glas,
metaal, papier maché en letterbeeldhouwen. Info: Lily Viaene - M 0477 20 53 11
lily.viaene@hotmail.com.

15 juni 2016 t.e.m.

activiteiten
van langere duur
Tot 19 juni 2016
Expo: Les Demoiselles de Nieuport
Les demoiselles de Nieuport. Het zijn
jonge, schalkse Franse marinesoldaten
- Bretoenen eigenlijk - die Nieuwpoort
komen verdedigen. Het lijken wel mannelijke mannequins met hun open kraag
en gestreepte trui en met een grote rode
dot op hun matrozenmuts. Maar mispak
u niet: ze hadden bij Melle, Diksmuide en
Steenstrate bewezen dat ze te duchten
tegenstanders waren.
Tickets: € 7 = inbegrepen in ticket
Westfront - Volwassenen: € 7 - Kinderen
t/m 6 jaar: gratis - Jongeren tussen 7-25
jaar: € 5 Locatie: Westfront Nieuwpoort,
Kustweg 2.

15 september 2016
Ramskapelle 1914, waar het tij keerde…
Ramskapelle, dorp aan het front: eind
oktober 1914 vond de Slag bij Ramskapelle plaats, een belangrijke episode in
de Eerste Wereldoorlog. Deze veldslag
heeft de opmars van de Duitsers naar de
Kanaalhavens een halt toegeroepen en
Parijs gevrijwaard van de Duitse inval.
Het was de aanleiding voor een vier jaar
durende stellingenoorlog. De frontlijnpositie van Ramskapelle tijdens de
Eerste Wereldoorlog was een catastrofe
voor haar bouwkundig patrimonium.
Eind 1918 was dit polderdorp één grote
puinhoop. Foto's, film & teksten maar
ook voorwerpen en uniformen brengen
dit tragische verhaal over Ramskapelle
opnieuw tot leven. Locatie: Pastorie,
Hemmestraat 1, Ramskapelle.

25 juni 2016 t.e.m. 24 april 2017
Expo De Groote Oorlog op doek.
Frontschilders in Nieuwpoort
1916-1918
De kunst van het herinneren kun je in
Nieuwpoort letterlijk nemen. Het is ook
nu een stad waar kunst prominent is,
maar dat was al zo in 1916, zij het ondergronds. Toen huisde een sectie beeldende kunstenaars van het Belgische leger
in een schuilkelder in Nieuwpoort. Niet
om kanonnen van camouflagekleuren te
voorzien maar om de gevolgen van oorlog af te beelden. Er zijn bekende namen
bij: Bastien, Huygens, Lynen, Wagemans.
Zij zetten het leven en de dood aan het
front om in schilderijen en brachten
onverwacht vitaliteit en flair naar en van
Nieuwpoort. Tickets: € 7 = begrepen
in ticket Westfront. Volwassenen: € 7.
Jongeren (7-25 jaar): € 5.
Locatie: Bezoekerscentrum Westfront
Nieuwpoort. Info: Bezoekerscentrum
Westfront Nieuwpoort - T 058 23 07 33
westfront@nieuwpoort.be
www.westfrontnieuwpoort.be.

26 juni t.e.m. 12 juli 2016
Rising Stars Tennis Tour
De Rising Stars Tennis Tour is een vaste
waarde in het Belgische tennisgebeuren.
Acht Futures georganiseerd in tennisclubs langs de Belgische kustlijn en dat
de hele zomerperiode lang. De ambitie?
Jonge Belgische tennistalenten (Rising
Stars) de kans geven om zich te bewijzen
voor het grote publiek. Locatie: Zeedijk
Nieuwpoort. Info: stad Nieuwpoort
T 058 22 44 22 - info@nieuwpoort.be
www.nieuwpoort.be.
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Info: dienst communicatie
Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort
T 058 22 44 26 - F 058 22 44 28
communicatie@nieuwpoort.be

verkoop

verhuur

Metaalwerken Vanthuyne biedt U degelijke stielkennis en jaren
ervaring gecombineerd met het gebruik van moderne
technieken en een creatieve geest.
Maatwerk en duurzame oplossingen vinden, ontwikkelen en
realiseren zijn onze grootste uitdagingen.

Isabelle Deconinck & Wim Vande Kerckhove

058 62 44 66

Kaai 43 - 8620 Nieuwpoort - info@immodekaai.be

Productie van frees- en draaiwerk, snij- en plooiwerk,
alle laswerken, zowel grote als kleine series.
Steeds grote voorraad grondstoffen in staal, RVS en aluminium.

openingsuren:
Ma-Don: 8u-12u & 13u-17u
Vrijdag : 8u-12u & 13u-17u

www.immodekaai.be

uw (t)huis
in nieuwpoort
kopen of verkopen?

Aquafun

subtropical waterfun!

Kidsworld
Indoor playground

discover also: pirate midgetgolf, funbikes, pedalo’s,
hamburger restaurant and so much more!

Franslaan 150 - 8620 Nieuwpoort
T. 058 23 22 20 - G. 0476 96 09 84
www.olivierplatteau.be
info@olivierplatteau.be

Polderstraat 158 - 8670 Oostduinkerke - 0032 (0) 58 23 73 11
info: www.zwemmenbijsunparks.be

