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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.

Beste inwoners,
op 19 maart ll. namen we in de Onze-LieveVrouwekerk massaal afscheid van burgemeester
Roland Crabbe die op 12 maart 2016 onverwacht
overleed. Wijlen Roland Crabbe werd 72 jaar oud
en was 21 jaar onafgebroken burgemeester van onze stad.
Toen hij in 1995 wijlen burgemeester Georges Mommerency opvolgde had hij
een duidelijke visie voor Nieuwpoort. Zo was hij de stuwende kracht achter de
metamorfose die Nieuwpoort de voorbije decennia onderging. Nieuwpoort wordt
in binnen- en buitenland omschreven als één van de snelst bloeiende en trendy
badplaatsen langs onze Belgische kust.
Als burgerlijk ingenieur was hij verbonden aan het Agentschap Wegen en Verkeer. De bevoegdheid van openbare werken lag hem bijzonder nauw aan het
hart. De vernieuwing van de talrijke pleinen en wegen zijn hiervan het sprekende
bewijs. De renovatie van de Kaai, de vernieuwing van de Zeedijk en van de Albert
I-laan, de aanleg van de havengeulpromenade behoren tot de vele realisaties en
projecten die onder zijn impuls tot stand kwamen.
Als nieuwe burgemeester zal ik alle bevoegdheden van burgemeester Crabbe
overnemen. Schepen Greet Ardies-Vyncke neemt mijn vroegere bevoegdheden
van cultuur, lokale economie, erfgoed en onderwijs over. Het huidig stadsbestuur heeft met deze beslissing gekozen voor een snelle doorstart en een continuïteit van het beleid.
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Met het overlijden van burgemeester Crabbe verliest Nieuwpoort een groot politicus die nog veel plannen voor onze stad had.
Met onze huidige bewindsploeg willen we daarom het werk van Roland Crabbe
voortzetten. Na verloop van tijd zullen we onze eigen accenten op het geplande
beleid aanbrengen. Samen met een betrokken gemeenteraad zullen we ons
blijven inzetten voor het lokale belang. Daarnaast streven we naar een vlotte
samenwerking met de diverse medewerkers van de talrijke stadsdiensten.
Wd. Burgemeester Geert Vanden Broucke
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Afscheid van Burgemeester
ir. Roland Crabbe
Nieuwpoort nam op zaterdag 19 maart ll.
massaal afscheid van burgemeester Roland
Crabbe. Tijdens een afscheidsplechtigheid in
de Onze-Lieve-Vrouwekerk werd sereen hulde
gebracht aan deze politicus die 21 jaar onafgebroken burgemeester van onze stad was.
Roland Crabbe zag het levenslicht op 28 oktober 1943 in Oostnieuwkerke. Na zijn studies
aan het Klein Seminarie in Roeselare behaalde
hij het diploma van burgerlijk ingenieur aan
de KU Leuven. Hij volgde tevens een managementopleiding aan het Vlerickinstituut. Als
bouwkundig ingenieur werkte hij bij het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid. In 2008 ging
hij met pensioen.
Zijn politieke carrière ging van start in de jaren tachtig toen hij
als kabinetsmedewerker van de toenmalige ministers Tindemans en D’hondt actief was.
In 1982 zette hij zijn eerste stappen in de Nieuwpoortse politiek
als gemeenteraadslid voor de CVP die toen nog in de oppositie
zetelde. Na de verkiezingen van oktober 1994 vormde zijn partij samen met de SP een coalitie en kon Roland Crabbe wijlen
burgemeester Georges Mommerency als eerste burger van de
stad opvolgen. Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober
2006 beschikt de CD&V met 15 van de 21 zetels over de absolute
meerderheid in de gemeenteraad.
Burgemeester Crabbe had talrijke bevoegdheden waaronder
stedenbouw, openbare werken, vergunningsbeleid leefmilieu
en jachthavens. Als ingenieur lag de bevoegdheid van openbare

werken hem bijzonder nauw aan het hart. Onder zijn impuls werd
zo’n ¾ van de straten en wegen in Nieuwpoort gerenoveerd. Eén
van de grote realisaties waar hij bijzonder trots op was is de havengeulpromenade die Nieuwpoort-Stad met Nieuwpoort-Bad
verbindt. Een ander groots project dat hij tijdens zijn bewind realiseerde is de vernieuwing van het Kaaiplein. De voorbije jaren
werd ook stevig werk gemaakt van de vernieuwing van de zeedijk.
Tijdens deze renovatiewerken werd telkens ook aandacht besteed
aan de herinrichting van het Sint-Bernardusplein en het Loodswezenplein. Verder zijn de heraanleg van de vele parken en pleinen het sprekende bewijs van zijn onvermoeibare inzet voor het
openbaar domein.
Nieuwpoort kreeg tijdens zijn burgemeesterschap het Centrum
Ysara, het interactief bezoekerscentrum over Wereldoorlog I
Westfront Nieuwpoort en het centrum voor podiumkunsten City.
Roland Crabbe was een ambitieuze burgemeester die dag en
nacht voor zijn stad werkte. Hij beschikte over een stevige dossierkennis en hij kende de meeste inwoners bij naam.
Nieuwpoort verliest door het heengaan van
Roland Crabbe niet alleen zijn eerste burger maar ook een bijzonder plichtsbewust
persoon met een uitzonderlijke burgerzin.
Nieuwpoort onderging een ware metamorfose onder zijn beleid. De stempel die hij op
onze stad drukte vormt een blijvende getuigenis van een leven ten dienste van de mensen
van Nieuwpoort.
Wij blijven burgemeester Crabbe herinneren
als een groot politicus die door zijn werkkracht, kennis en inzet veel respect afdwong.
Roland Crabbe was de levensgezel van Claudine Schelpe en vader van Siegfried en Frederic.

Afscheidsplechtigheid
Op de afscheidsplechtigheid in de Onze-Lieve-Vrouwekerk waren heel wat prominenten en genodigden
aanwezig. Naast de familie waren veel burgemeesters uit de provincie West-Vlaanderen present. Verder maakten staatssecretaris Bart Tommelein, gedeputeerde Guido Decorte, Vlaams minister Hilde
Crevits, Ambassadeur Diop van Senegal en Dahmane
Yahiaoui, de eerste secretaris van de Algerijnse ambassade, hun opwachting.
Veel inwoners brachten een laatste groet in de kerk.
Jan Vermeire, Anita Dür en Aaron Blomme stonden
in voor de muzikale omlijsting van deze plechtigheid.
Médaille de la Légion d’Honneur
Tijdens de afscheidsplechtigheid in de Onze-LieveVrouwekerk kreeg burgemeester Roland Crabbe
postuum la Médaille de la Légion d’Honneur, de
hoogste Franse onderscheiding. De Franse Kolonel
Esqué reikte deze Médaille namens de Franse regering uit. Burgemeester Crabbe ontving deze onderscheiding voor zijn inzet
om de Fransen centraal
te stellen in de herdenking
van honderd jaar Groote
Oorlog en zijn verknochtheid aan Frankrijk.

Zijn werk, zijn kracht
Zijn inzet voor de stad
Zijn moed zo sterk
Hij heeft er alles voor gegeven

MILIEU
Ophaling huisvuil mei 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: 9 en 23 mei 2016
- Ophaling papier en karton: 17 mei 2016
- Ophaling GFT: 2, 17 en 30 mei 2016
Zone B: Simli
- Ophaling huisvuil: tweewekelijks op dinsdag.
- Ophaling PMD: 9 en 23 mei 2016
- Ophaling papier en karton: 17 mei 2016
- Ophaling GFT: 2, 17 en 30 mei 2016
Zone C: Nieuwe wijken
- Ophaling huisvuil: tweewekelijks op dinsdag.
- Ophaling PMD: 9 en 23 mei 2016
- Ophaling papier en karton: 17 mei 2016
- Ophaling GFT: 2, 17 en 30 mei 2016

Zone E: buitenrand stad, Sint-Joris
en Ramskapelle
- Ophaling huisvuil: tweewekelijks
op vrijdag
- Ophaling PMD: 9 en 23 mei 2016
- Ophaling papier en karton:
20 mei 2016
- Ophaling GFT: 2, 17 en 30 mei 2016

Op tal van plaatsen werden ondergrondse
containers voorzien waar je elke dag
terecht kan met het huishoudelijk afval,
PMD, papier en karton en glas (Zeedijk
Loodswezenplein, Zeedijk Henegouwenstraat, Zeedijk Brabantstraat, Zeedijk
Vlaanderenstraat, Zeedijk Meeuwenlaan,
Veurnestraat, Benjaminstraat, Guido
Gezelleplein, Lefebvrestraat (vanaf juli
2016), of ontdek meer containers op www.
Het afval mag ten vroegste de dag
nieuwpoort.be, rubriek inwoner – milieu –
voor de ophaling aangeboden worden. afval - ondergrondse containers).
Van 1 april t.e.m. 30 september vanaf
20 u.
Huishoudelijk afval moet in reglementaire

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

zakken van de stad Nieuwpoort aangeboden worden (niet van toepassing voor de
ondergrondse containers).
Opgelet: Het containerpark is uitzonderlijk gesloten op donderdag 5 mei 2016.

Groencontainers
Zone D: stadskern
- Ophaling huisvuil: wekelijks op donderdag.
- Ophaling PMD: 9 en 23 mei 2016
- Ophaling papier en karton: 20 mei 2016
- Ophaling GFT: 2, 17 en 30 mei 2016

Er worden groencontainers geplaatst voor het deponeren van groenafval van 8 u.
tot 12 u. op
- Zaterdag 7 mei 2016: Guido Gezelleplein
- Zaterdag 14 mei 2016: parking kinderboerderij ‘De Lenspolder’
- Zaterdag 21 mei 2016: parking sportpark ‘De Lenspolder’ – Dudenhofenlaan.

Zwerfvuilopruimdag IVVO
Een propere buurt om te vertoeven, wil toch iedereen?! Daarom lanceerde de afvalintercommunale I.V.V.O. en Nieuwpoort voor
de tweede keer een grote zwerfvuilopruimdag op zaterdag 19 maart ll.
Tijdens de zwerfvuilactie kregen de Nieuwpoortse verenigingen de kans om de handen in elkaar te slaan om het zwerfvuil uit het
straatbeeld te verwijderen. De Gezinsbond van Ramskapelle-Sint-Joris en Okra-Trefpunt Nieuwpoort hebben zich ingezet om de
Nieuwpoortse straten te ontdoen van zwerfvuil.
Samen leverde dat veel zwerfvuil op, goed voor 430 kg afval (hoofdzakelijk restafval, maar ook PMD, glas en 11 autobanden).
Zwerfvuil achterlaten getuigt van een gebrek aan respect voor natuur en medemens. Het verstoort het landschap, beschadigt
het milieu en het kan leiden tot gevaarlijke situaties. Spelende kinderen kunnen zich verwonden aan zwervend vuil en ook dieren
en fietsers kunnen de nare gevolgen ervan ondervinden. Met een actie als ‘de grote zwerfvuilopruimdag’ groeit het bewustzijn rond het belang van afval
sorteren en recycleren.
Iedere vereniging kreeg een traject van 8 km gemeentewegen om op te ruimen. Per opgeruimd traject van 8 km krijgen de deelnemende verenigingen
een vergoeding van maximum 200 euro.
Om de enthousiaste deelnemers te bedanken voor
hun inzet, zorgde het stadsbestuur na afloop van de
opruimactie voor een drankje in Ramskapelle.
Het stadsbestuur en de IVVO bedanken de deelnemers voor hun engagement!

MILIEU
Zwerfvuilactie natuurreservaat ‘De
IJzermonding’
Op zaterdag 26 maart 2016 was het de beurt aan Natuurpunt Westkust om het zwerfvuil in het natuurreservaat
de IJzermonding aan te pakken. Tientallen vrijwilligers
waaronder leden van Natuurpunt Westkust, Zeevonk,
Agentschap Natuur & Bos, inwoners en toeristen boden
hun diensten aan voor de jaarlijkse opruimbeurt in het natuurreservaat de IJzermonding. Dankzij hun enthousiasme
en ondanks het winderige weer bleek tegen de middag 840
kg afval opgeruimd te zijn, waaronder opnieuw heel veel
plastic en isomo. Plastic in zee vormt een almaar groter
probleem en blijft een belangrijke bron van vervuiling.

De vrijwilligers werden beloond met het certificaat ‘Goed Bezig’.
De technische ondersteuning kwam zoals ieder jaar van het stadsbestuur en het Agentschap Natuur en Bos terwijl het OCMW-Nieuwpoort
voor lekkere soep zorgde.

VEILIGHEID & PREVENTIE
Honden (uitgez. assistentiehonden)
- Alle honden dienen op het ganse grondgebied (op het strand
van 16/9 tot 14/6) aan de leiband gehouden te worden.
- Alle honden zijn verboden op het strand van 15 juni tot
15 september.
- Men dient steeds in het bezit te zijn van een hondenpoepzakje. Stad Nieuwpoort 		
heeft gratis hondenpoepzakjes beschikbaar in diverse dispensers.
- Achterlaten van hondenpoep is verboden.
- Honden mogen niet opgesloten worden in een voertuig
- Men moet ervoor zorgen dat het geblaf van de honden niet storend is voor omwonenden
Ga naar www.nieuwpoort.be, rubriek inwoner - wonen gemeentelijke administratieve sancties.

Bouwverbod
Vanaf 1 juli tot 1 september geldt een totaal bouwverbod voor werken zoals bouwen,
verbouwen en afbreken alsook werken die lawaaihinder veroorzaken of de rust en orde
verstoren. Het bouwverbod is van toepassing voor zowel vergunning plichtige als nietvergunning plichtige werken in volgende zone: de zone begrensd door het strand tot
aan de grens met de gemeente Middelkerke, de as van de Kinderlaan vanaf het strand
tot aan de as van de Victorlaan, de as van Victorlaan Noord tot aan de Albert I-Laan, de
Albert I- Laan, de Kaai (ventweg inbegrepen), de as van de Kustweg (kant IJzer) tot aan
de grens met het kamp van Lombardsijde.

Inname openbaar domein
Bij inname van het openbaar domein dien je steeds in het bezit te zijn van een vergunning. Deze inname kan verschillende redenen hebben:
- Inname door het uitvoeren van werken
- Inname door bv. terras, bloembakken,…
- Inname bij evenementen bv. het plaatsen van een tent,…
Het aanvraagformulier is terug te vinden op www.nieuwpoort.be – rubriek inwoner
- bestuur – stadsdiensten - veiligheid en preventie.
Bij vragen kan je steeds mailen naar preventie@nieuwpoort.be.
Wij helpen onze stad proper houden, jij toch ook? Op het overtreden van deze verordeningen staat een GAS-boete van min. € 60 en max. € 250.

Fietscontroles PZ Westkust
hebben gunstig effect!
Ook in 2015 - 2016 nam de PZ Westkust
deel aan de campagne “Veilig fietsen,
begint met een veilige fiets”.
Door deel te nemen aan deze campagne wil de politiezone Westkust de
jeugd sensibiliseren in het gebruik van
fietsverlichting en een correct uitgeruste
fiets in het verkeer.
De preventieve of sensibiliserende fase
waarbij de wijkdiensten en de gemeenschapswachten de fietsen op school
controleren aan de hand van fietscontrolekaarten liep van 1 oktober tot en met
15 november. Van de 473 gecontroleerde
fietsen bleek 17 % niet in orde met de
fietsverlichting, een daling met 6 % ten
opzichte van vorig jaar.
De repressieve of handhavingsfase met
politiecontroles op de openbare weg liep
van 16 november tot en met 29 februari
2016. Maar liefst 2041 fietsen werden
gecontroleerd, 2,3 % was niet in orde
met de fietsverlichting t.o.v. 3,2 % het
jaar voorheen.
Bovendien blijkt dat sensibilisatie duidelijk werkt want 98 % bleek in orde met
zijn/haar fietsverlichting tijdens de repressieve fase t.o.v. 83 % in de preventieve fase. Een stijging dus met 15 % van
het aantal fietsen die in orde waren.

VEILIGHEID & PREVENTIE
0 verkeersdoden in 2015 in de
Westkust, 13 % minder
verkeerslachtoffers en 18 %
minder ongevallen in 1 jaar tijd
dankzij de gedreven inzet van
PZ Westkust
De PZ Westkust kent jaar na jaar minder dodelijke
ongevallen. Dit door het systematisch in kaart brengen van “zwarte zones” of anders gezegd plaatsen
waar veel ongevallen gebeuren. Op veel plaatsen
gebeurde een wijziging van de verkeerssituatie.
Waar dat niet mogelijk bleek, gebeuren systematisch gerichte politiecontroles. Ook de komst van de
mobiele flitser, de vaste flitspalen, maar ook de gerichte alcoholcontroles hebben hiermee te maken.
Uit de afgelopen campagne “Een beetje BOB bestaat niet” is immers gebleken dat in de Westkust 2
% minder dronken bestuurders werden aangetroffen dan in de rest van België, nationaal bedroeg het
aantal 5 % en in de Westkust slechts 3,2 %.
Nog meer goed nieuws blijkt uit de cijfers van de alcoholcontroles in de zone over het hele jaar. Daaruit
blijkt dat in 2013, 10, 80 % van alle gecontroleerde
bestuurders te diep in het glas keek, in 2014 was
dat nog 7 % en in 2015 nog 6,4 %. Hier kennen we
dus een daling met 4,4% in 3 jaar tijd.
Koksijde kende de meeste dodelijke ongevallen,
gevolgd door Nieuwpoort en De Panne. Verder blijkt
ook dat de meeste dodelijke ongevallen over de
jaren heen in het weekend gebeurden (18), gevolgd
door de vrijdag met 7 dodelijke ongevallen.
23 ongevallen gebeurden tijdens de nacht. Bij 7
dodelijke ongevallen was er alcohol in het spel, 4
hiervan gebeurden ’s nachts. Bovendien kreeg de
PZ Westkust In een tijdspanne van 7 jaar te maken
met 34 % minder ongevallen (1031 in 2009, 678 in
2015) en 27 % (282 in 2009, 205 in 2015) minder
verkeerslachtoffers. Wanneer we diezelfde cijfers
van 2015 vergelijken met het jaar 2014, zien we dat
de PZ Westkust in 1 jaar tijd, 18 % minder ongevallen kende (828 in 2014, 678 in 2015) en 13 % minder
verkeersslachtoffers (236 in 2014, 205 in 2015).

PZ Westkust
verwelkomt
nieuwe
rekruut Leko
Sinds kort is de
politie Westkust een
nieuwe rekruut rijker
die luistert naar de
naam Leko. Hij is een
pientere Mechelse
herdershond van 3
jaar oud en wordt begeleid door hondengeleider Jan Nevens.
Inspecteur Jan
ontfermde zich over
Leko van toen hij nog
een kleine pup was.
Toen Leko 7 weken
oud was kwam hij bij
inspecteur Jan inwonen. Sindsdien zijn de
twee onafscheidelijk.
Dankzij de intensieve
trainingen van Jan met Leko, kon de herdershond uitgroeien tot een
volwaardige speurneus. Maar liefst 2 keer per week traint het duo samen
intensief en dat al sinds Leko een pup was. Naast de intensieve trainingen, is Jan dagelijks in de weer met Leko zodat hij blijvend kan oefenen.
Om de 6 maanden gaat het duo ook samen op bijscholing.
In het korps is iedereen zeer blij met de komst van een hondengeleider
en politiehond.
De opleiding is immers niet voor iedereen weggelegd. Alles staat of valt
met een ingangstest waarbij de moed van de hond wordt getest. Leko
slaagde met glans. Daarna konden Jan en Leko aan de praktijkopleiding
in Brussel beginnen. Gedurende 15 weken doorkruisten Jan en Leko niet
enkel Brussel maar ook de rest van België om zo tijdens de opleiding
meer en meer hun grenzen te verleggen. Namen, Oostende, Roeselare
en de Ardennen (inclusief een tweedaagse met nachtoefening) zijn maar
enkele plaatsen waar druk geoefend werd.
De sterke punten van Leko zijn stressbestendigheid en gehoorzaamheid,
2 factoren die een absolute must zijn. Leko is niet gevaarlijk, maar is
getraind om te bijten in bedreigende omstandigheden. Daarom mag hij
niet geaaid worden zonder toestemming.
Leko en Jan zijn een absolute meerwaarde voor het korps. Het duo wordt
onder andere ingezet bij fuiven en evenementen, maar zal ook bijstand
verlenen aan de interventieploegen op het terrein wanneer dat nodig
blijkt zoals bij moeilijkheden in drankgelegenheden, inbraakalarmen en
bij de controle van vakantietoezichten. Leko is ook in staat om voorwerpen en gevluchte personen op te sporen en kan bijstand leveren bij het
controleren en fouilleren van personen.

SOCIALE ZAKEN
Nog geen school- of studietoelage aangevraagd? Het zijn de laatste weken!
Naar school gaan kost
geld. Daarom geeft
de Vlaamse overheid
financiële steun aan
bepaalde ouders.
Hieronder vind je 5
dingen die je over de school- of studietoelage moet weten:
• Je kan de toelage online (via een elektronische identiteitskaart
en kaartlezer) of op papier aanvragen. Je kan al een aanvraag
indienen vanaf de kleuterschool.
• Van 1 augustus tot en met 1 juni heb je tijd om een dossier in te
dienen. Het gaat om 1 dossier per gezin. Hoe sneller je indient,
hoe sneller je het geld krijgt. Na 1 juni ben je (voor dit schooljaar) onherroepelijk te laat!
• Naar schatting 1 op de 4 leerlingen heeft recht op een toelage.
Je komt dus vlugger in aanmerking dan je denkt. Check op de
website www.onderwijs.vlaanderen.be/ouders of je aan de voorwaarden voldoet.
• De bedragen zijn verschillend voor kleuters, leerlingen en
studenten. Ze worden elk jaar aangepast. Dit zijn de bedragen
voor het schooljaar 2015 -2016:
- Voor kleuters is er een vast bedrag van 93,21 euro.
- Voor leerlingen uit het lager en secundair varieert de schooltoelage tussen 104,86 en 1.152,99 euro.
- Voor een student in het hoger onderwijs varieert de studietoelage tussen 256,33 en 3.966,88 euro.
Heb je hulp nodig bij je aanvraag?
Bel gratis 1700, het infonummer van de Vlaamse overheid of
kom langs bij het Infopunt Welzijn in het Sociaal Huis. Ook op het
secretariaat van je school kan je met je vragen terecht.
Bron: www.klasse.be

Gratis vorming
voor verenigingen
Via het project Domino wil het stadsbestuur
kansen bieden aan álle Nieuwpoortse gezinnen, ook op vlak van vrijetijdsbesteding. Bereik je als jeugd-, sport-,
ouder- of socioculturele vereniging weinig kinderen en/of volwassenen, die in armoede leven? Wil je weten welke drempels zij ervaren
om aan activiteiten en het verenigingsleven deel te nemen? Sta je
open om je aanbod toegankelijker te maken, maar ben je op zoek
naar concrete tips?
Kom dan op maandag 23 mei 2016 om 19.30 u. naar de gratis vorming in het Cultuurhuis (’t Kasteeltje), Hoogstraat 2 in NieuwpoortStad. Graag je aanwezigheid vooraf bevestigen.
Heb je zelf specifieke vragen of opmerkingen rond dit thema, die je
besproken wil zien? Breng ze zeker mee of mail ze vooraf door naar
domino@nieuwpoort.be
Voor inschrijving of vragen, contacteer Ilona: domino@nieuwpoort.be
of M 0498 92 92 55.

VOORDEELPAS MET CODE:
nog meer
kortingen
De nieuwe voordeelpassen voor kinderen en
jongeren van 2,5 tot en
met 25 jaar werden in
maart verdeeld. Iedereen krijgt op vertoon van
de pas 50% korting bij
activiteiten, georganiseerd door de dienst cultuur in Centrum Ysara en de City (niet
combineerbaar met de jeugdkorting).
Bij het pasje zat ook een flyer met meer uitleg over de extra
voordelen voor bepaalde gezinnen. Die lijst werd verder
uitgebreid! Zo geldt de voordeelpas met code (VDP+) vanaf dit
jaar ook bij:
- de aankoop van een 10-beurtenkaart of abonnement voor
het stedelijk zwembad
- de inschrijving bij een erkende socio-culturele vereniging
en bij de teken- en muziekacademie, met een vestiging in
Nieuwpoort
- deelname aan losse activiteiten, georganiseerd door een
erkende Nieuwpoortse vereniging, zoals de Gezinsbond
- een bezoek aan Westfront
Met de VDP+ kan je ook onderwijscheques aankopen. Dit
schooljaar gaat het om 10 cheques per kind. Vanaf volgend
schooljaar worden dat er 5 voor wie in de kleuterklas zit, 10
voor de lagere school en 15 voor wie secundair onderwijs
volgt. De cheques kosten 2 euro per stuk, maar zijn op school
10 euro waard.
Wie komt in aanmerking voor die speciale code op de voordeelpas?
Gezinnen
- met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximum
20.409,27 euro (via werk, leefloon en/of invaliditeit)
- OF die onder budgetbeheer, schuldbemiddeling of
collectieve schuldregeling staan
- OF die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming
bij de mutualiteit (nieuw!)
LET OP: Alle voordeelpassen 2016 zijn verdeeld, de oude zijn
niet meer geldig!
Voor de aanvraag van de speciale code op de nieuwe pas kan
je terecht bij het Infopunt Welzijn in het Sociaal Huis. Breng
het pasje van je kind(eren) mee, samen met een recent bewijs dat je in aanmerking komt (aanslagbiljet belastingen, attest budgetbeheerder, attest mutualiteit, enz.). Ook wie vorig
jaar een code had, moet opnieuw een bewijs binnen brengen!
Sociaal Huis – Infopunt Welzijn - Astridlaan 103 sociaalhuis@nieuwpoort.be – T 058 22 38 75

HUIS VAN HET KIND
Week van de
Opvoeding 2016
mogelijkheden te vinden om even aandacht te
besteden aan je eigen welzijn. Een goed gesprek bij een kop koffie kan veel deugd doen en
net even dat rustpunt bieden.

De Week van de Opvoeding
wordt jaarlijks georganiseerd van 16 tot 23 mei.
Omdat kinderen opvoeden
een belangrijke taak is – en
ook niet altijd even makkelijk – wordt dit thema
een week lang in de kijker
geplaatst.
De slogan van dit jaar is
‘Opvoeden, af en toe eens
diep ademhalen!’. Tegenwoordig krijgen ouders en
kinderen de kans om met veel
verschillende zaken bezig te
zijn. Vaak gaat dat goed en
is het een verrijking, maar
soms begint de combinatie
te wegen en slaat de balans
door. Het risico bestaat dat men zichzelf voorbij loopt en niet meer
kan genieten. Via deze slogan wil men gezinnen aanmoedigen om
af en toe eens stil te staan… eens heel diep adem te halen... en te
beseffen wat er nu, op dit moment, gebeurt. Kortom: om af en toe
te ‘zijn’ in plaats van te ‘doen’.
Af en toe diep ademhalen brengt ruimte om je af te vragen wat
jij als ouder nodig hebt om goed in je vel te zitten. Ook al lijkt er
geen tijd of is er weinig geld om jezelf te verwennen, er zijn altijd

Ook kinderen kunnen meer ademruimte gebruiken. Ze hebben vaak volle agenda’s naast
school en huiswerk, elke minuut vrije tijd is ingevuld en gepland. Zolang dat plezier geeft is er
geen probleem, maar als het weekend een race
tegen de klok wordt, kan dit meer spanning dan
ontspanning opleveren!
‘Opvoeden, af en toe eens diep ademhalen!’
kan je tenslotte ook letterlijk nemen. Het helpt
je om in moeilijke situaties je reactie beter te
controleren. Door diep in te ademen creëer je
een kort rustpunt, waarna je bewuster kunt
reageren in plaats van automatisch.
De kalender op de website www.groeimee.be
toont welke activiteiten er in Vlaanderen tijdens deze Week van
de Opvoeding (maar ook daarbuiten!) georganiseerd worden. Zo
kan je in Nieuwpoort op zondag 23 mei aan een gezinspicknick
deelnemen, een activiteit die perfect binnen het thema van dit
jaar past!
Meer info hierover vind je verder in dit nummer.

Project ‘Stuwkracht’
Het project Stuwkracht ging op 22 februari ll. van start. Dit project richt
zich tot jongeren uit het deeltijds onderwijs en wil hen ondersteunen en
stimuleren om een diploma te behalen en hun slaagkansen op de arbeids-

markt te verhogen. In Nieuwpoort gaat het over
jongeren die school lopen in het Centrum Leren en
Werken (CLW) Westhoek. Het CLW Westhoek biedt
deeltijds onderwijs aan voor jongeren vanaf 15-16
jaar die schoolmoe zijn. Via deze weg kunnen ze
alsnog een volwaardig diploma behalen door twee
dagen per week naar de les te gaan. De overige
drie dagen kunnen jongeren werken of een gepast
traject volgen via de VDAB of vzw Profo die hen
klaarstoomt voor de arbeidsmarkt.
Stuwkracht zorgt voor individuele begeleiding op
maat.
De samenwerking kadert binnen het project ‘Domino-Bouwen aan kansen voor kinderen’ van waaruit
diverse acties worden opgezet om armoede te
bestrijden of te voorkomen.

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 (€ 1,50/minuut).

Tandartsen

Tijdens weekends of op wettelijke feestdagen kunt u voor noodgevallen een tandarts
van wacht bereiken op het centraal nummer 0903/39969 ( 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.

BIBLIOTHEEK
Jeugdboekenweek in de bibliotheek

Boekenverkoop

De jeugdboekenweek liep van 5 t.e.m. 20 maart. Het thema
was “Weg van de stad”. De leerlingen van de Westhoekacademie bouwden in de bibliotheek een heuse stad. Dankzij
de vele kindertekeningen en de door kinderhanden gemaakte huisjes breidde deze stad uit.

Tot voor kort kon je in de bibliotheek boeken kopen die uit
de collectie verwijderd zijn. Intussen werd de dvd-collectie
verplaatst.
De dvd’s staan nu op de plaats waar de boekenverkoop was.
Daarom zal de boekenverkoop in de bibliotheek stopgezet
worden. Op de kunstmarkt (op 16 juli en 13 augustus) zullen
deze boeken verkocht worden.
Mocht je nog boeken willen schenken aan de bibliotheek,
dan neem je best vooraf contact op (T 058 22 30 40) om af te
spreken.

VRIJE TIJD
Wie? Wat? Waar?
Netjes op een rij staan de matroosjes
op wacht. In de loop van het schooljaar
1950-1951 werd deze foto genomen op
de speelplaats van de RMS. Maar ter ere
van welke gebeurtenis ? En wie herkennen we in die ernstige snoetjes?
Weet je meer te vertellen over deze foto?
Laat het ons weten op chantal.bekaert@
nieuwpoort.be. of spring eens binnen in
de bibliotheek. Daar kan je de foto in een
groter formaat bekijken.

CULTUUR
EXPO
Open Atelier 2014
Tentoonstelling van een gezelschap
amateurkunstenaars dat je geregeld
samen aantreft om hun creatieve visie te
delen en tot verwezenlijking te brengen.
Combineer deze tentoonstelling met de
tentoonstelling in de benedenzaal van de
Stadshalle. Twee tentoonstellingen voor
de prijs van geen!
Locatie: Stadshalle, zaal Berquin –
Marktplein Nieuwpoort
Periode: Dinsdag 10 t/m maandag 16
mei 2016
Openingsuren: dagelijks van 10 u. tot 12
u. en van 14 u. tot 18 u.
Patchwork Maria Dewagtere
Maria Dewagtere is een “spirituele kunstenares” die met engelengeduld stukken stof aan elkaar naait, maar dan wel
op een decoratieve manier. We noemen
dat “patchwork”. Kleurrijke stoffen van
over gans de wereld worden omgetoverd
tot harmonieuze vormen.
Locatie: Stadshalle, zaal Geeraert –
Marktplein Nieuwpoort
Periode: Zaterdag 14 t/m zondag 22 mei
2016
Openingsuren: dagelijks van 10 u. tot 12
u. en van 14u. tot 17 u.
Info: Maria Dewagtere – maria.dewagtere@skynet.be

Vlaams-Brabants Symfonie Orkest &
Felix Vermeirsch - ‘Cello Concerto Edward Elgar’
Het celloconcerto van Elgar is een melancholisch werk waarin Elgar zijn gevoelens
over de gruwel van de WOI heeft verklankt.
100 jaar later wordt dit wondermooie
celloconcerto uitgevoerd aan de monding
van de IJzer met jong wereldtalent Felix
Vermeirsch uit Nieuwpoort en het Vlaams
Brabants Symfonie Orkest onder leiding
van dirigent Rik Ghesquière. Een concert
dat stof zal doen opwaaien!
Vrijdag 13 mei 2016 – 20 u.
Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14 Nieuwpoort-Bad
Tickets: VVK € 22,00 – ADD € 24,00
Korting: €2 korting voor -26j
VVK: Infobalie Stadhuis | Infokantoor
Hendrikaplein | City Valkestraat | www.
cultuurnieuwpoort.be

DONDERDAG FILMDAG
Cinema City “D’Ardennen”
Donderdag 12 mei 2016 – 14 u. & 20 u.
– City
Wegens onvoorziene omstandigheden
kon de filmvoorstelling D’Ardennen op 3
maart niet doorgaan daarom verplaatsten we deze voorstelling naar donderdag
12 mei.
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 waar
mogelijk, 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.

VRIJE TIJD
“Son of Saul”
Donderdag 19 mei 2016
14 u. & 20 u. – Centrum Ysara
Oktober 1944, Auschwitz-Birkenau.
Saul Ausländer is een Hongaars
joodse gevangene in het concentratie-kamp, en onderdeel van het Sonderkommando. Deze groep leeft gescheiden van de andere gevangen en
wordt gedwongen de nazi’s te helpen
bij hun machinale uitroeiing. Saul
werkt in het crematorium, waar hij in
het lijk van een jongetje zijn zoon denkt te herkennen. Terwijl de
andere leden van het Sonderkommando een plan smeden om
in opstand te komen, besluit Saul het onmogelijke te proberen:
het lichaam van het jongetje te redden van de vlammen van het
crematorium, en een rabbi te vinden om zijn zoontje een joodse
begrafenis te geven. Zo hoopt Saul hem toch nog de laatste eer
te kunnen bewijzen.
Winnaar van de Grand Prix op het filmfestival in Cannes
Tickets: € 4,00 |€ 2,00 met jeugdvoordeelpas| € 2,50 met filmpas (10 entrees voor € 25,00)
VVK: Infobalie Stadhuis | Infokantoor Hendrikaplein | City Valkestraat

Les demoiselles de Nieuport. Lady
Dorothie Feilding en haar fusiliers
marins – LAATSTE KANS
Van 20 t/m 24 juni 2016 wordt in het bezoekerscentrum Westfront Nieuwpoort de
nieuwe tijdelijke tentoonstelling voor 2016
opgebouwd. In die week zal je dus enkel de permanente collectie kunnen bezichtigen. Onze excuses voor dit ongemak.
Dat betekent dat het de laatste weken zijn waarin de tentoonstelling Les demoiselles de Nieuport, in Westfront Nieuwpoort loopt met authentieke, nooit eerder getoonde foto’s
en voorwerpen, zoals de soldatenbroek en de laarzen die zij
zich voor het ambulancewerk in Vlaanderen
had laten maken. Breng dus nog vlug een
bezoekje aan deze bijzondere tentoonstelling over een bijzondere vrouw.
Locatie: Kustweg 2, 8620 Nieuwpoort
Openingsuren: dagelijks, behalve op maandag: van 10 u. - 17 u.
Tickets: Volwassene: € 7,00 |Jongeren:
(7 – 25): € 5,00 |Kinderen: (0 – 6): gratis

Picknick in het park
Zondag 22 mei 2016 | Leopold II-Park Nieuwpoort | van 11 u. tot 17 u.
Picknick in het Park is een picknick voor jong en oud, met de nadruk op gezellig samenzijn. De stad
biedt een knus ingericht stadspark aan met doorlopend tot 17 u. gratis kinderanimatie o.a. speelstraat, grime, knutselactiviteiten, springkasteel, muziek, volksspelen, poppentheater en circus.
Deelnemers kunnen hun eigen picknickmand meebrengen of een picknick bestellen voor € 6,00 voor volwassenen en € 4,00
voor kinderen. Iedereen is welkom gedurende de volledige dag. Picknick, kinderen € 4,00 & volwassenen € 6,00
Reserveren voor 17 mei 2016 bij: Jeugddienst – Dudenhofenlaan 2B, Dienst Cultuur – Valkestraat 18, Sociaal Huis – Astridlaan 103

JEUGD
Verkleedkledij
animatoren
Elke vakantie organiseert de Stad Nieuwpoort een speelpleinwerking. Deze wordt
in goede banen geleid door onze gebrevetteerde animatoren. Om hun activiteiten op te fleuren zijn we op zoek naar
verkleedkledij (hemden, broeken, rokjes,
…). Deze mogen afgegeven worden in de
jeugddienst, Dudenhofenlaan 2B, 8620
Nieuwpoort - T 058 23 91 26
.Like ‘Jeugddienst Nieuwpoort’
op Facebook en krijg als eerste
de activiteiten, foto’s en evenementen te zien van de jeugddienst.

Skatecontest skatepark ’t Schip
De jeugddienst organiseert op zaterdag 21 mei voor de
tweede maal een skatecontest op het skatepark ’t Schip
in het sportpark van Nieuwpoort. Er zijn drie categorieën
voorzien:
- jonger dan 14 jaar niet gesponsord
- ouder dan 14 jaar niet gesponsord
- gesponsord
Voor elke categorie zijn er telkens drie prijzen: waardebon van € 125, € 75 en € 50. Inschrijven is gratis en alleen mogelijk op de dag zelf om 13.30 u. Het contest start om 14 u.
Tijdens het contest is er een bar en deejay voorzien. Iedereen is welkom om de tricks
van starters tot professionals te bewonderen.
jeugddienst Nieuwpoort, Dudenhofenlaan 2b, 8620 Nieuwpoort - jeugd@nieuwpoort.be
T 058 23 91 26.

VRIJE TIJD
SPORT EN RECREATIE
Succesvolle mountainbiketoertocht
2016 ondanks het slechte weer

West-Vlaamse
Seniorensportdag

Er namen zo’n 789 mountainbikers deel aan de 7de editie
van de Duin-Strand-Poldertoertocht. Na een inspanning
van 25, 27, 40 of 50km konden de sportievelingen napraten en tot rust komen in de bar van de Koninklijke Vrolijke
Wielrijdersclub.
Als geschenk voor de geleverde prestaties kregen alle
deelnemers een douchegel mee naar huis.
Op naar volgend jaar!

Dit jaar gaat de seniorensportdag
door op donderdag 12 mei 2016
in Ruiselede. De nieuwe naam
‘West-Vlaanderen blijft bewegen’ verwijst naar het feit dat de
50-plusser al veel beweegt, maar
gestimuleerd moet worden om te
blijven bewegen.
Eigen aan de organisatie van deze
sportdag is het promoten van de
streek waar het evenement plaatsvindt. Zo staan er telkens thematische wandelingen en fietstochten op het programma.
Deelnemers die niet wandelen, fietsen of petanque spelen kunnen
op het sportcentrum terecht voor de sportcarrousel met een ruim
aanbod aan activiteiten.
Deelnemen kost € 6 per persoon. De Stad Nieuwpoort last een
bus in voor de tocht naar Ruiselede tegen de kostprijs van € 8 per
persoon.
De opstapplaatsen zijn:
- om 11 u.: St.-Bernarduskerk, Nieuwpoort-Bad – kant Franslaan
- om 11.15 u.: lagere school ‘De Vierboete’, Nieuwpoort-Bad –
Franslaan 32
- om 11.25 u.: parking sportpark, Dudenhofenlaan 2b
- om 11.30 u.: Marktplein, Nieuwpoort-Stad
- om 11.45 u.: Dorpsplein, Ramskapelle
en inschrijvingen: sportdienst, Dudenhofenlaan 2b
T 058 23 75 40.
Het aantal plaatsen is beperkt tot 30 inschrijvingen.
Niet betaald = niet ingeschreven.

Stappentellers te koop
Eenvoudig, makkelijk en motiverend! De stappenteller geeft je richtlijnen en feedback.
Pas toch op je tellen. Verkies een betrouwbare stappenteller boven diegene die je als goedkoop
gadget vindt bij ontbijtgranen of een ander product (bv. tijdschrift). Maak gebruik van het 10.000
stappen pakket dat naast een stappenteller, ook een handleiding en dagboekje bevat. De betrouwbare stappenteller die we aanbevelen is de Omron Walking Style One (HJ-152).
Maak met je nieuwe stappenteller gebruik van een opbouwschema. Meet je stappen, bepaal je
basisniveau en vervolgens je stappendoel. Stel wekelijks realistische doelstellingen op en hou vol.
Je zult een grotere dosis levensenergie ervaren eens je dichter en dichter bij de magische “10.000
stappen” komt.
Let wel, elke extra stap die je zet, is belangrijker dan het per se willen halen van 10.000 stappen!
Op de sportdienst van Nieuwpoort kan je zo’n stappenteller aankopen. De prijs bedraagt € 16 voor
een stappenteller, zolang de voorraad strekt.

			

Atletiek

Meetings (wedstrijden) op
het sportpark – atletiekpiste, Dudenhofenlaan:
- Zaterdag 7 mei om 14 u.
- Zaterdag 21 mei om 13 u.

VRIJE TIJD

GEMEENTERAAD
Sportlaureaten 2015
De stedelijke sportraad reikte op zondag 28
februari ll. de jaarlijkse sporttrofeeën uit.
De trofee voor sportprestatie ging naar basketter Tim Lambrecht, speler bij BC Telenet
Oostende.
Hij nam samen met de 50 beste spelers van
het geboortejaar 1998 uit Europa deel aan een
trainingskamp in Gran Canaria. Tot juni 2015
speelde Tim bij de Landelijke U18 en U21 en KB
Gistel Oostende.
Met U18 won hij achtereenvolgens de Beker van
West-Vlaanderen, Beker van Vlaanderen
en werd kampioen van Vlaanderen en van
België. Met de U21 won hij de Beker van
West-Vlaanderen. Tim maakte ook deel uit van de nationale
ploeg voor de U18 in Oostenrijk. De sportieve Nieuwpoortenaar
scoorde zijn eerste punt in de eerste nationale basketcompetitie
tegen Mons op 7 oktober 2015.
Tristan Glorie, lid van atletiekclub MACW
Nieuwpoort sleepte de trofee voor sportjongere in de wacht.
Deze atleet behaalde volgende resultaten
bij de cadetten in 2015: Vlaams outdoor
kampioen meerkamp, Vlaams kampioen
outdoor 100m, Vlaams kampioen indoor

60m en verspringen, zilver op de Belgische kampioenschappen
verspringen en meerkamp. Hij werd ook Belgisch outdoor kampioen verspringen bij de cadetten.
Patrick Meens ontving de trofee voor
sportverdienste. Patrick was jarenlang
voetballer bij SK Trianon en Molenaars. Hij
was ook trainer bij diverse jeugdploegen
van KSVN. Hij is nu reeds geruime tijd
coach van voetbalclub SK Trianon.

ZWEMBAD
Openingsuren
feestdagen mei 2016
Zondag 1 mei 2016
Donderdag 5 mei 2016
Zondag 15 mei 2016
Maandag 16 mei 2016

9 u. – 13 u.
9 u. – 17 u.
9 u. – 13 u.
9 u. – 17 u.

Jaarlijks onderhoud juni 2016
Van maandag 6 t.e.m. zondag 19 juni 2016 sluiten het zwembad en de bijhorende sportzaal hun deuren voor het jaarlijks

Sportpassen
Aquafitness / aquajogging
Op maandag 2 en 9 mei 2016 van 19 u. tot 19.45 u.
Inschrijven is niet nodig.
Kostprijs: inkom zwembad + 1 stempel op de sportpas of € 1,75.
Aquagym voor senioren
Iedere woensdag t.e.m. 25 mei 2016 van 9.30 u. tot 10.20 u.
Kostprijs: inkom zwembad + 1 stempel op de sportpas of € 1,75.
Leren zwemmen voor senioren
Iedere woensdag t.e.m. 25 mei 2016 van 10.30 u. tot 11.15 u.
Kostprijs: inkom zwembad + 1 stempel op de sportpas of € 1,75.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Sportcafé
Ysara

Sportca
Sportcafé
Ysara
Ysara
Ysara
VRIJE TIJD
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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
Santé aan Zee
Kom tijdens het weekend van 7 en 8 mei naar het speeldorp voor kinderen op het Hendrikaplein, Nieuwpoort-Bad. Gratis kinderanimatie met o.a. Indianen boogschietstand, circusworkshop, knutseljungle, megapoppenhuis,…
Zeewijding
Op zondag is er de jaarlijkse zeewijding met muzikaal intermezzo. Aansluitend op de misviering van 10.30 u. biedt het stadsbestuur
van Nieuwpoort een drankje aan terwijl vzw Promovis zorgt voor heerlijke visjes voor iedereen. En dit volledig gratis. Locatie: SintBernardusplein, Nieuwpoort-Bad.
en organisatie: toerisme Nieuwpoort – T 058 22 44 44 – info@nieuwpoort.be – www.nieuwpoort.be.

KINDERBOERDERIJ ‘DE LENSPOLDER’
Aangespoelde zeehond tijdens
schelpenwandeling in Paasvakantie
Net voor de aanvang van de schelpenwandeling kreeg natuurgids van dienst, Luc
David, een telefoontje met de melding dat er een jonge zeehond aangespoeld was
ter hoogte van de trap aan het oosterstaketsel. De natuurgids nam zijn groep op
sleeptouw richting de zeehond en gaf uitleg over het zeezoogdier terwijl een werknemer van Sea Life Blankenberge de eerste medische controle uitvoerde.

Lente op de kinderboerderij: kleine lammetjes
geboren
De aanvang van de lente ging gepaard
met de geboorte van 3 lammetjes en 1
geitenbokje. Ze dartelen vrolijk rond op
de kinderboerderij.

Succesvolle scholenactiviteit
‘Het lelijke eendje’
In maart kwamen 10 klassen luisteren naar het verhaal van het lelijke eendje waarbij de
kinderen leren over kleine kuikentjes met hun pluimpjes en snaveltje. Hoe ze gras eten met
hun zeefbekje en de waterdruppeltjes afschudden van hun pluimpjes. Daarna volgde een
verkenning aan de vijver waar de leerlingen korreltjes en graantjes mochten geven aan de
vogels en de eenden. Tot slot brachten ze een bezoekje aan het ei-paleis waar ze piepkleine
eitjes te zien kregen.

VRIJE TIJD
LANDBOUW EN VISSERIJ
Visserijfeesten

Vissershulde

Zaterdag 14 mei 2016
9.30 u: geleid bezoek aan de visveiling met hapje en drankje
(max. 50 personen en vooraf inschrijven bij de dienst toerisme,
Hendrikaplein 11 - T 058 23 39 23)
Kaaiplein
10.30 u.: opening vissmoefelmarkt met aperitiefconcert van
		
“The Pink Band”
13.30 u.: inschrijving garnaalpelwedstrijd
14.00 u.: garnaalpelwedstrijd in de vismijn
14.30 u.: optreden Koen De Smet “live”
15.30 u.: prijsuitreiking garnaalpelwedstrijd
16.30 u.: publieke visverkoop tvv vzw See & Smile
		
(geneeskundig project in Myanmar)
18.00 u.: optreden vande theaterband met Mayke Vanes

16 mei 2016
10 u.: eucharistieviering in de visveiling
10.45 u.: zegening van de vaartuigen
11 u.: neerlegging van bloemen aan het vissersmonument
11.45 u.: huldiging verdienstelijke reders in zaal Iseland,
		
stedelijke vismijn (op uitnodiging)

Zondag 15 mei 2016
10.00 u.: geleid bezoek aan de visveiling met hapje en drankje
(max. 50 personen en vooraf inschrijven bij de dienst toerisme,
Hendrikaplein 11 – T 058 23 39 23)
Kaaiplein
11.00 u.: start van de vissmoefelmarkt met aperitiefconcert
		
van de Nieuwpoort Concert Band
14.30 u.: optreden Koen De Smet “sing alone”
16.30 u.: publieke visverkoop tvv vzw See & Smile
		
(geneeskundig project in Myanmar)
18.00 u.: optreden de Helaasheid der Zingen

Wens je bloemen neer te leggen ter herdenking van een overleden visser, maar heb je nog nooit een uitnodiging ontvangen?
Neem dan contact op met de dienst communicatie - T 058 22
44 26 – communicatie@nieuwpoort.be voor meer uitleg over de
te volgen stappen.
dienst communicatie – T 058 22 44 26 of stedelijke visveiling – T 058 23 33 64.

VARIA
3de Levensloop op 28 en 29 mei 2016!
Van zaterdag 28 mei 15u. tot zondag 29 mei 15u. organiseert de
Stichting tegen Kanker voor de 3de keer een Levensloop in Koksijde.
Levensloop is een feestelijk evenement waarbij de vele teams tijdens een 24-uren durende estafette rond het parcours al wandelend
of lopend elkaar aflossen. Er ontstaat een waar Levensloopdorp met
tal van drank -en eetkraampjes, animatie, optredens,... We willen
iedereen daarom uitnodigen om deze solidariteitsactie te komen
steunen en op die manier onze warme Levensloopfamilie te vervoegen. Op deze tweedaagse willen we de mensen die vechten tegen
kanker in de bloemetjes zetten en diegenen herdenken die de strijd
verloren hebben.
De voorbije 2 Levensloopedities zorgden voor een ware solidariteitsgolf waarbij ruim € 260 000 opgehaald werd door de organisatie, de
teams, de sponsors en de vele bezoekende sympathisanten. Met dit
initiatief zorgden we er ook voor dat 120 “vechters” een fantastisch
en nooit meer te vergeten verwenweekend kregen voorgeschoteld.
Kanker slaapt nooit en is een voortdurend gevecht voor patiënten
en hun naasten. Elke Levensloop duurt 24 uur zonder onderbreking.
Dit symboliseert de strijd en de uitdagingen die je moet weten te
overbruggen tijdens de ziekte.

De teams zijn de motor van Levensloop en bestaan uit collega’s, kennissen, vrienden, familie,... Door activiteiten te
organiseren in de aanloop naar en tijdens de apotheose
op Levensloop zamelen zij geld in voor wetenschappelijk
onderzoek, om de levenskwaliteit van patiënten en hun
naasten te verbeteren en om kanker zo weinig mogelijk kans
te geven door te sensibiliseren. Iedereen kan op zijn/haar
manier meedoen. Dit kan door mee te doen met een team of
gewoonweg door op 28 en 29 mei af te zakken naar het sportpark van Koksijde Dorp. De toegang is gratis. Een magische
wisselwerking tussen ingetogenheid en uitbundigheid, een
lekker hapje en een drankje, verschillende leuke optredens
en activiteiten van diverse genres en disciplines en zo veel
meer zijn de perfecte ingrediënten voor een prezomers weekendje aan onze Westkust.
Of zoals onze slogan het formuleert:
“Kanker niet, Geef hoop met Levensloop!”
Info & inschrijving: www.levensloop.be/
relays/koksijde-oostduinkerke-2016
of mail naar Frederique Louis
(verantwoordelijke teams):
teamslevensloop.koksijde@hotmail.com.

GEMEENTERAAD
FLITSEN UIT DE GEMEENTERAAD
25 februari 2016
Retributie voor ophaling van grof huisvuil en GFT-containers
– wijziging
De raad paste het raadsbesluit dd. 11 oktober 2007 houdende de
vaststelling van de retributie voor de ophaling van grof huisvuil
en GFT-containers aan naar aanleiding van de aangekondigde
prijsverhoging van de IVVO voor de huurprijs van kantelsloten
voor de Diftar-minicontainers. Deze containers kunnen op
vraag uitgerust worden met een kantelslot dat door de IVVO ter
beschikking gesteld wordt tegen een éénmalige huurkost van €
30 incl. BTW per slot.
Toetreden GIS Infrax
De raad keurde het voorstel goed om toe te treden tot het
intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘Infrax West’ voor de
GIS-activiteit. Hiermee heeft de stad Nieuwpoort een inbreng in
het beheer van GIS-gerelateerde data inzake topografie, cartografie en geografie van datgene wat zich boven, op en onder het
openbaar en/of privédomein bevindt met het oog op verwerking
ervan door de deelnemende gemeenten op het GIS-platform. De
toetreding tot dit platform betekend een enorme meerwaarde
voor de werking van diverse diensten van het stadsbestuur.
Infrax West rekent voor deze activiteit € 1,3 per inwoner voor de
eerste schijf van 10.000 inwoners en € 1,15 per inwoner voor
de schijf tot 20.000 inwoners. Voor Nieuwpoort zou de jaarlijkse kostprijs bepaald worden op € 14.538. Deze kostprijs zal
jaarlijks geëvalueerd worden en kan bij beslissing van de raad
van bestuur van Infrax West jaarlijks worden herzien waarbij een
statutair maximum van € 2,50 werd bepaald.
Prijssubsidiereglement Centrum Ysara, City en zwembadcomplex – aanpassing factor
De stad wenst de toegangsgelden voor gebruik van het zwembadcomplex en voor de evenementen van cultuur of vermaak
van eigen programmatie in Centrum Ysara en de City toegankelijk te houden voor iedereen. Via het systeem van derdebetaler
staat de stad in voor de subsidiëring van toegangsgelden door
middel van toekenning van prijssubsidies. De raad keurde het
voorstel goed om aan het AGB Vrije Tijd een prijssubsidie toe te
kennen voor deze toegangsgelden die gelijk is aan de prijs die
de bezoeker voor recht op toegang betaalt vermenigvuldigd met
een factor 3,12 voor het dienstjaar 2015 en 2,8 voor 2016.
Subsidie aan Nieuwpoortse erkende sportclubs als tussenkomst in de factuur voor het gebruik van een externe sportzaal
De raad keurde het voorstel goed om een financiële tussenkomst te verlenen aan erkende sportclubs die genoodzaakt
zijn een externe sportzaal te huren voor hun activiteiten. Deze
tussenkomst wordt bepaald op 60% van de factuur met een
maximumsubsidie van € 500 per jaar per sportclub en zou worden uitbetaald na voorlegging van de factuur. Een voorafgaande
schriftelijke aanvraag dient te worden gericht tot het college van
burgemeester en schepenen.

Heraanleg speelplein kinderboerderij
De raad keurde het bestek ‘heraanleg speelplein kinderboerderij’ goed. Geraamd bedrag: € 65.000 incl. BTW.
Wegenis- en rioleringswerken in de Elisalaan, Franslaan,
Lombardsijdestraat tussen Albert I-laan en Dienstweg Havengeul – ontwerpdossier
De raad keurde het ontwerpdossier ‘Wegenis- en rioleringswerken in de Elisalaan, Franslaan en Lombardsijdestraat tussen
Albert I-laan en Dienstweg Havengeul’ goed. Geraamd bedrag:
€ 690.686,98 incl. BTW waarvan € 460.149,84 incl. BTW ten laste
van de stad. De werken voorzien het aanleggen van een nieuwe
riolering, de aanleg van de rijwegen in Argentijns porfiermozaïekkeien, de aanleg van een parkeerstrook in de Lombardsijdestraat in grijze graniet mozaïekkeien en de aanleg van voetpaden in natuursteentegels Argentijns porfier.
Vernieuwen W. De Roolaan tussen Astridlaan en O.L.-Vrouwstraat – ontwerp
De raad keurde het ontwerp dd. 18 januari 2016 van de opdracht
‘Vernieuwen W. De Roolaan vak Astridlaan/O.L.-Vrouwstraat’
goed. Geraamde kosten: € 322.443,04 incl. BTW waarvan
€ 322.443 incl. BTW ten laste van de stad. De werken worden
gegund bij openbare aanbesteding.
Aanplanten straatbomen Oleffelaan voorjaar 2016
De raad keurde het dossier ‘Aanplanten straatbomen Oleffelaan
voorjaar 2016’ goed. Geraamd bedrag: € 40.000 incl. BTW.
Vernieuwen van de Meeuwenlaan tussen de Zeedijk en de Albert
I-laan – leveren, plaatsen en aansluiten van openbare verlichting
(2 stuks) en kerstverlichtingskabel.
De raad keurde het voorstel goed om in de Meeuwenlaan tussen
de Zeedijk en de Albert I-laan nieuwe openbare verlichting (2
stuks) en een kerstverlichtingskabel te plaatsen goed. Geraamde kosten: € 9.627,39 incl. BTW.
IGS (W)Integratie
De gemeentebesturen van Koksijde, De Panne, Nieuwpoort en
Middelkerke hebben een gezamenlijke subsidieaanvraag ingediend n.a.v. de projectoproep ‘Intergemeentelijke samenwerking
rond integratie van personen van buitenlandse afkomst’. Voor
de periode tot 31 oktober 2018 werd een subsidie toegekend
van € 150.000, zijnde het maximumbedrag. Daarnaast is er een
verplicht cofinanciering door de gemeenten voorzien die voor
Nieuwpoort € 9.875 bedraagt, nl. per jaar € 3.292. Een groot
deel van het budget wordt gebruikt voor de aanstelling van een
integratieambtenaar waarbij Koksijde aanwervende gemeente
zou zijn. De raad duidde twee afgevaardigden aan voor het
beheerscomité waarvan één afgevaardigde rechtstreeks en één
afgevaardigde van de OCMW-raad en keurde het voorstel van
statuten van IGS (W)Integratie goed.

GEMEENTERAAD
24 maart 2016
Nieuwe leden in de gemeenteraad en de OCMW-raad
Naar aanleiding van het overlijden van burgemeester R. Crabbe
werd overgegaan tot de installatie van OCMW-raadslid Patricia
Markey – De Coninck als nieuw gemeenteraadslid. OCMWraadslid Julien Allewerelt gaf zijn ontslag. Ze werden vervangen
door de nieuwe OCMW-raadsleden Sara Neudt en Ann Beun.
Nieuwe bestuurder AGB Vrije Tijd
Naar aanleiding van het ontslag van bestuurder Benedikt
Swennen werd Gaëtan Billiau aangesteld als zijn opvolger.
Leveren en plaatsen van houten zitbanken op afroep voor de
dienstjaren 2016-2017-2018
De raad keurde het bestek ‘Leveren en plaatsen van houten
zitbanken op afroep voor de dienstjaren 2016-2017-2018’ goed.
Geraamd bedrag: € 12.500 incl. BTW per jaar.
Ondergronds brengen laagspannings- en openbaar verlichtingsnet op het kruispunt Ramskapellestraat – Toevluchtweg
De raad keurde het voorstel goed om in synergie met de wegenen rioleringswerken in de Ramskapellestraat het laagspannings- en openbaar verlichtingsnet op het kruispunt Ramskapellestraat/Toevluchtweg ondergronds te brengen. Geraamde
kosten: € 12.921,20 incl. BTW ten laste van de stad.
Ondergronds brengen van bovengrondse kabels en leveren,
plaatsen en aansluiten van 7 verlichtingsmasten en –armaturen in de Constant Permekelaan
De raad stemde in met het ondergronds brengen van bovengrondse kabels en met het leveren, plaatsen en aansluiten van 7
verlichtingsmasten en –armaturen in de Constant Permekelaan.
Geraamde kosten: € 35.859,78 incl. BTW.
Ondergronds brengen van bovengrondse
kabels en leveren, plaatsen en aansluiten
van 5 verlichtingsmasten en –armaturen
in de Dennenweg
De raad stemde in met het ondergronds
brengen van bovengrondse kabels en met
het leveren, plaatsen en aansluiten van 5
verlichtingsmasten en –armaturen in de
Dennenweg. Geraamde kosten:
€ 19.011,94 incl. BTW.
Ondergronds brengen van bovengrondse
kabels en leveren, plaatsen en aansluiten
van 14 verlichtingsmasten en –armaturen
in de Rodenbach/Edmond Kamplaan vak
Nieuwlandplein – J. Ensorlaan
De raad stemde in met het ondergronds
brengen van bovengrondse kabels en met
het leveren, plaatsen en aansluiten van 14
verlichtingsmasten en –armaturen in de
Dennenweg. Geraamde kosten:
€ 54.337,24 incl. BTW.

Ondergronds brengen van bovengrondse kabels en leveren,
plaatsen en aansluiten van 14 verlichtingsmasten en –armaturen in de Populierenweg vak Zeelaan/H. Crombezlaan
De raad stemde in met het ondergronds brengen van bovengrondse kabels en met het leveren, plaatsen en aansluiten van
14 verlichtingsmasten en –armaturen in de Populierenweg vak
Zeelaan/H. Crombezlaan. Geraamde kosten: € 72.393,67 incl.
BTW.
Behoud van de voorgevels Marktplein en omgeving Nieuwpoort-Stad
De raad stelde in zitting dd. 29 november 2007 bvba Geomex uit
Diksmuide aan als urbanist inzake de studieopdracht tot het
opmaken van het Gemeentelijk R.U.P. Nieuwpoort-Stad met
deelzones Nieuwpoort – stadscentrum Nieuwpoort – Polderfront
en Nieuwpoort – Omgeving Leopoldpark. De raad stelde nu ook
een reglement vast tot het behoud van de voorgevels op het
Marktplein en de omgeving van Nieuwpoort-Stad. Het reglement
wordt opgenomen in het op te maken Gemeentelijk RUP Nieuwpoort Stadscentrum.
Gemeentelijk RUP Nieuwpoort stadscentrum: samenstellen
adviesraad ad hoc ‘Waardevolle gevels Nieuwpoort stadscentrum’
De raad keurde de voorgestelde samenstelling van het adviesorgaan ad hoc ‘Waardevolle gevels Nieuwpoort stadscentrum’
goed.

VACATURES
Het stadsbestuur van Nieuwpoort gaat over tot
de aanwerving van de volgende functies:
Technisch assistent mecanicien (D1-D3)
Voltijds – contractueel onbepaalde duur
Functie-inhoud: Onder leiding van de
ploegbaas wegenissen instaan voor
het uitvoeren van werkzaamheden die
noodzakelijk zijn voor de instandhouding
van het gemeentelijk patrimonium en
voor de materiële ondersteuning van de
gemeentelijke organisatie en het verenigingsleven.
Technisch assistent metser (D1-D3)
Voltijds – contractueel onbepaalde duur
Functie-inhoud: Onder leiding van de
ploegbaas wegenissen instaan voor
het uitvoeren van werkzaamheden die
noodzakelijk zijn voor de instandhouding
van het gemeentelijk patrimonium en
voor de materiële ondersteuning van de
gemeentelijke organisatie en het verenigingsleven.
Arbeider (E1-E3)
Voltijds – contractueel onbepaalde duur
Functie-inhoud: Onder leiding van de
rechtstreeks verantwoordelijke instaan
voor het uitvoeren van werkzaamheden
die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van het gemeentelijk patrimonium
en voor de materiële ondersteuning van
de gemeentelijke organisatie en het
verenigingsleven

Algemene voorwaarden
- een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
- de burgerlijke en politieke rechten genieten
- medisch geschikt zijn
- voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik
der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966
- slagen voor een selectieprocedure
- in het bezit zijn van een rijbewijs B
- De schriftelijke examens voor de D-functies worden georganiseerd op woensdag
25 mei 2016. De praktische en mondelinge examens voor alle functies worden
georganiseerd op vrijdag 27 mei 2016.
Aanbod
- gratis hospitalisatieverzekering
- maaltijdcheques
- fietsvergoeding
- terugbetaling openbaar vervoer
- opleidingsmogelijkheden
- anciënniteit overheid: onbeperkt meeneembaar
- relevante ervaring privé-sector: max. 5 jaar meeneembaar
Info en kandidatuurstelling
De kandidaturen, vergezeld van een kopie van het vereiste diploma, een uittreksel uit
het strafregister, een bewijs van de gevraagde nationaliteit, een bewijs dat wordt voldaan aan de taalwetgeving (indien van toepassing) en een curriculum vitae kunnen tot
en met uiterlijk 13 mei 2016 per aangetekende zending (poststempel geldt als bewijs) of
tegen ontvangstbewijs bezorgd worden op volgende adres: Stadsbestuur Nieuwpoort,
t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort.
De volledige functiebeschrijvingen kan u terugvinden op de website van stad Nieuwpoort:
www.nieuwpoort.be – rubriek inwoner – bestuur – werken bij stad Nieuwpoort. Verdere
informatie over de uit te oefenen functie en de aanwervingsvoorwaarden kan bekomen
worden bij de personeelsdienst: personeelsdienst@nieuwpoort.be of T 058 22 44 65.

VARIA
Word gastgezin en beleef een
internationaal avontuur!
Eind augustus 2016 verwelkomt Youth For Understanding (YFU)
opnieuw tientallen jongeren vanuit alle hoeken van de wereld.
Voor deze uitwisselingsstudenten zoeken we leuke gezinnen.
De jongeren zijn tussen 15 en 18 jaar en blijven hier voor een
semester of volledig schooljaar. De bedoeling is dat zij meeleven
in een Vlaams gastgezin en lessen volgen in een lokale middelbare school. Ze ervaren met andere woorden het leven van een
Vlaamse tiener en worden op die manier ondergedompeld in
onze Vlaamse cultuur. Het is zowel voor de student als voor het
gastgezin een verrijkende ervaring.
Via internationale uitwisselingen wil YFU jongeren leren omgaan
met een andere manier van leven. Ze ontdekken zichzelf in een
hele andere context, verleggen hun grenzen, leren opener te
zijn, kweken verantwoordelijkheid, … Daarnaast leren ze een
andere cultuur respecteren. Op deze manier willen we ons

steentje bijdragen aan een wereld met groeiend intercultureel
begrip, wederzijds respect en sociale verantwoordelijkheid tussen
jongeren, gezinnen en gemeenschappen.
Contacteer YFU vrijblijvend voor meer informatie:
YFU Vlaanderen vzw, Frans Halsvest 91/92, 2800 Mechelen
T 015 69 00 85 – info@yfu.be – www.yfu.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

VRIJE TIJD
VARIA
Lezing ‘Adopteer een hond,
geef tweedehands honden een
eersteklas kans’
Organisatie: Hondenclub De Westhoek en Dierenasiel
Ganzeweide, buren op de site van het Oud Munitiedepot. Gastspreker: Ine Soenen.
Vrijdag 3 juni 2016 – 19 u. inkom gratis
Locatie: Feestzaal ’t Oud Schooltje,
Kerkstraat 20a te Koksijde-Dorp
Via het dierenasiel krijgen elk jaar heel wat honden een
nieuwe thuis en vaak komen de baasjes achteraf met
hun viervoeter in de hondenschool terecht. Voor elke
hond die ze ter adoptie aanbieden, proberen ze de juiste
match te vinden tussen hond en toekomstig baasje. Met
de lezing hopen ze een antwoord te bieden op de vele
vragen rond adoptiehonden.

Do it for oxfam!
Zondagssporter of topatleet, verleg je grenzen en steun de projecten van Oxfam wererldwijd. Doe mee met vrienden, familie of
collega’s. De uitdagingen die Oxfam-Solidariteit voorstelt, slepen
je mee in een buitengewoon solidair en sportief avontuur.
Oxfam Peacewalker
Zaterdag 14 mei 2016
Maak kennis met Oxfam Peacewalker, de nieuwe sportieve en
solidaire uitdaging van Oxfam. Deze pittige tocht van 42 kilometer op een historisch parcours loopt door de Westhoek. Overtuig drie dappere vrienden, collega’s of familieleden en zamel
minstens 750 euro in voor mensen in conflictgebieden wereldwijd. Een mooi eerbetoon voor de vele burgers en soldaten die
in deze streek het leven lieten na de Eerste Wereldoorlog. Info:
www.oxfampeacewalker.be.

BIN

Een hond adopteren is niet altijd een rooskleurig verhaal. Nog meer dan met een pup geldt in dit geval: bezin eer je begint. Want een volwassen hond brengt heel
wat bagage met zich mee. De inhoud van die bagage is
niet altijd gekend bij onze medewerkers en dus ook niet
bij de nieuwe eigenaars.
Wanneer je met een pup een onbeschreven blad in huis
krijgt en van nul kan beginnen met de opvoeding, geldt
bij een volwassen hond eens te meer dat je eerst van
-10 naar nul moet geraken, om daarna in opbouwende
lijn te werken.
Tenslotte is het met een volwassen hond soms moeilijker om binding te maken dan met een pup. Hij heeft
immers al enkele ervaringen en leerprocessen achter
de rug en het is aan jou om de geschiedenis van je
nieuwe hond in je gezin te laten inpassen. Om daarna
ook deze nieuwe hond te kneden naar je eigen (realistische) verwachtingen.
Tijdens de lezing worden heel wat vragen beantwoord:
- Wat zijn de meest voorkomende problemen die
adoptanten ondervinden?
- Kan ik anticiperen op mogelijke problemen bij het
in huis halen van een volwassen hond?
- Hoe kan ik tijdig problemen vaststellen?

Info en inschrijvingen:
Mail naar secretariaat@ganzeweide.be (met opgave van
aantal deelnemers) of bel naar het dierenasiel
T 058 31 40 08 om je deelname te bevestigen.

20 kilometer door Brussel
Zondag 29 mei 2016
Loop je op 29 mei 2016 graag de 20 km door Brussel? Maak
er dan zowel een sportieve als solidaire uitdaging van. Sluit je
aan bij het team “Oxfam Unlimited” en schenk je sponsorgeld
(minimum 75 euro) aan Oxfam. Info: www.oxfamsol.be/nl/20km.

Oxfam Trailwalker
27 – 28 augustus 2016
Voor wie niet terugschrikt voor een sportieve uitdaging en het
hart op de juiste plaats draagt, is Oxfam Trailwalker dé kans op
eeuwige roem. Oxfam Trailwalker vindt plaats in de Hoge Venen,
een van de machtigste natuurgebieden van het land. Voor de
negende editie is een volledig nieuw spectaculair parcours
uitgestippeld. Elk team zamelt vooraf minstens 1.500 euro in.
Moeilijk hoeft dat niet te zijn: wij geven je tal van tips voor een
geslaagde voorbereiding. Een enthousiaste schare supporters
begeleidt je tijdens de tocht. Info: www.oxfamtrailwalker.be.

IN BEELD
Geslaagde ontbijtactie
De 70 vrijwilligers en de ouderraad van gemeenteschool De
Pagaaier hadden de handen vol met de jaarlijkse ontbijtactie.
Deze 15de editie brak meteen ook alle records! Niet minder dan
2300 pakketten werden samengesteld en kwamen op zondag 24
januari jl. op de ontbijttafels in de regio terecht. Een deel van
de opbrengst, €600, werd besteed aan pampers, wasproducten,
ondergoed,...die door afgevaardigden van vzw Camino Koksijde
op donderdag 18 februari ll. dankbaar in ontvangst werden genomen. Kledingbank Camino is een niet-commercieel initiatief van
vrijwilligers die een kledingbank bijhouden voor gezinnen die het
financieel moeilijk hebben.

Eeuwelinge in
WZC De Zathe
Helene Beschuyt vierde op 4 maart
ll. haar honderdste verjaardag in het
WZC De Zathe. De eeuwelinge huwde
in 1938 met Omer Deman en werkte
tot aan haar pensioen als poetsvrouw.
Helene woonde tot aan haar 92ste in
de Ieperstraat. Sinds eind maart 2015
verblijft ze in het WZC De Zathe waar
ze veel deelneemt aan de activiteiten.
De honderdjarige werd in de bloemetjes
gezet door het stadsbestuur, de OCMWraad en het personeel.

Vijftig jaar Chiromeisjes De Branding
De Nieuwpoortse Chiromeisjes ‘De Branding’ werden op 12 maart ll. op het stadhuis ontvangen. Tijdens een heus feestweekend
vierden de Chiromeisjes het vijftigjarig bestaan van hun vereniging. Het aantal leden neemt ieder jaar toe; momenteel telt deze
bloeiende jeugdvereniging 113 jongeren waaronder 11 leidsters. Hilde Couvreur en Inge Lepeire zijn actief als volwassen begeleidsters.

in NieuwpoortIN BEELD
Zondag 1 mei 2016
Lentebraderie
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. Doorlopend van
10 u. tot 19 u. Organisatie: Handelaarsbond
Verenigd Nieuwpoort-Bad – www.vnbnieuwpoortbad.be.
Week van de Zee: Zeedorp op stelten
Toffe workshops: krabben vangen, verhaal
door de fee van de zee, zeevogels in de kijker,
geheimen van het oosterstaketsel, 1-meterschelpenspel, de vuurtorenkunstenaar, zeeaquarium, WOI en het vissersleven, papieren
bloemen maken en schattenzoektocht. Vanaf
kleuterleeftijd. Locatie: Loodswezenplein,
staketsel en veerboot. Verzamel een volle
stempelkaart voor een leuk geschenkje. Info
en organisatie: kinderboerderij ‘De Lenspolder’ – kinderboerderij@nieuwpoort.be.
Maandag 2 mei 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.
Vrijdag 6 mei 2016
Living Roots
Optreden met Ronny Mosuse, Jan De Smet,
Fay Lovksy en Tom Theuns. Samen trekken
ze op pad op zoek naar hun wortels. Welke
songs hebben hen gevormd als muzikant?
Voor welke componist hebben ze een buitengewone adoratie? Zodoende serveren ze
gedurende de avond eigen interpretaties van
zowel bekende oldies als recentere parels uit
de muziekgeschiedenis. Afspraak om 20 u.
Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Tickets: € 12 in VVK en € 14,50 ADD.
€ 2 korting voor -26 en 60+. Jeugdvoordeelpas: 50% korting (niet cumuleerbaar). Info
en organisatie: dienst cultuur – T 058 79 50
00 – cultuur@nieuwpoort.be – www.cultuurnieuwpoort.be.

Optreden: Red Legs
Een allround coverband die zowel hedendaagse nummers als oudere hits ten tonele
brengt. Afspraak om 20.30 u. op Kompas
camping, Brugsesteenweg 49. Info: www.
kompascamping.be.
Zaterdag 7 mei 2016
Santé aan Zee
Meer info op p. 15
Zondag 8 mei 2016
Santé aan Zee met zeewijding
Meer info op p. 15
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 12 mei 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: D’Ardennen
Meer info op p. 10

VVK en € 12,50 ADD. € 2 korting voor -26 jaar
en 60+. 50% korting met de voordeelpas voor
de Nieuwpoortse jeugd (niet cumuleerbaar).
Organisatie: dienst cultuur - www.cultuurnieuwpoort.be.
Zondag 15 mei 2016
Visserijfeesten
Meer info op p. 16
Maandag 16 mei 2016
Vissershulde
Meer info op p. 16
Donderdag 19 mei 2016
Donderdag Filmdag: Son of Saul
Meer info op p. 11
Zaterdag 21 mei 2016
Skatecontest skatepark ’t Schip
Meer info op p. 11
Zondag 22 mei 2016
Picknick in het park
Een picknick voor jong en oud, met de nadruk op gezellig samenzijn. De stad biedt een
knus ingericht stadspark aan met doorlopend
gratis kinderanimatie tot 17 u. met o.a. speelstraat, grime, knutselactiviteiten, springkasteel, muziek, volksspelen, poppentheater en
circus. Breng je eigen picknickmand mee of
bestel een picknick voor volwassenen: € 6
p.p. Vanaf peuterleeftijd. Locatie: Leopold IIpark. Info en organisatie: dienst cultuur – T
058 79 50 00.

Zaterdag 14 mei 2016
Visserijfeesten
Meer info op p. 16

Maandag 23 mei 2016
Diavoorstelling over Frans-Vlaanderen
Een diavoorstelling over de Franse Westhoek,
waar Vlamingen thuis zijn. Aanvang om 14 u.
Lcoatie: ’t Schorrehof, Marktplein 16. Toegang: € 5. Leden Okra: € 3. Cultuurabonnement Nieuwpoort is geldig. Inclusief koffie of
thee met taart. Info en organisatie: Okra trefpunt 55+ Nieuwpoort – M 0479 43 19 86.

David Galle – En dan?
Een stand-upcomedyshow waarin hij op hilarisch herkenbare wijze één van de grootste
problemen van onze tijd aankaart: hoe iedereen denkt gelijk te hebben. Aanvang: 20 u.
Locatie: City, Valkestraat 18. Kostprijs: € 10 in

Zaterdag 28 mei 2016
Pianorecital: Jennifer De Hooghe
Jennifer maakt haar competitiedebuut op de
internationale pianowedstrijd in Maisons Laffite op 2 juni a.s. in de categorie ‘concert pianist’. Zij speelt: JS Bach (BWV 529) – Haydn

Vrijdag 13 mei 2016
Cello Concerto Edward Elgar
Meer info op p. 10

in Nieuwpoort
(Sonata 23) – Isle Joyeuse (Debussy) – Waldesrauschen (Liszt) – Mozart (Sonata 12) –
Choping (Scherzo 2) – Liszt (Consolation 3)
– Chopin (Et 10/4) – Scriabin (Et 8/2) – Prokofiev (Suggestion Diabolique). Aanvang om 17
u. Tickets: € 12,50. Locatie: Centrum Ysara,
Dienstweg Havengeul 14.
ACTIVITEITEN VAN LANGERE DUUR
Tot 1 mei 2016
Expo: Rituelen in beeld
Nieuwpoort kent veel publieke rituelen:
heksenverbrandingen,
reuzenommegang,
jaarlijkse zeewijding, kleine persoonlijke gebruiken en bijgeloof. Ontdek op deze fototentoonstelling wat een ‘papierslag’ was, welke
trouwjurken vroeger in de mode waren en nog
veel meer. Foto’s en verhalen van de inwoners
zelf in samenwerking met ‘Nieuwpoort Verbeeldt’. Doorlopend van 10 u. tot 17 u. Locatie: City, Valkestraat 18.
Tot 4 mei 2016
Nieuwpoortse gewrochten:
het Nieuwpoorts kerkhof
Regiotentoonstelling met uiteenlopende onderwerpen uit de Nieuwpoortse geschiedenis en haar erfgoed. Locatie: Bibliotheek,
Kokstraat 18A tijdens de openingsuren.
Tot 11 mei 2016
Week van de Amateurkunsten – Expo
Groepstentoonstelling over samenwerken en
bij elkaar horen, over gelijkheden en contrasten, maar 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 kunstenaars en
ga zelf op zoek naar de perfecte match van
elk werk. Locatie: Zaal Geeraert, Stadshalle,
Marktplein. Info en organisatie: Dienst cultuur – T 058 79 50 00 – cultuur@nieuwpoort.
be – www.nieuwpoort.be.

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 = begrepen
in ticket Westfront. Volwassenen: € 7. Kinderen t/m 6 jaar: gratis. Jongeren 7-25 jaar: €
5. Locatie: Westfront Nieuwpoort, Kustweg 2.
Maandag 2, 9 en 23 mei 2016
Aquajogging
Meer info op p. 13
Woensdag 4, 11, 18 en 25 mei 2016
Aquagym voor senioren
Meer info op p. 13
Van 10 mei tot 16 mei 2016
OpenAtelier 2014
Een groep amateurkunstenaars stellen hun
werken tentoon op hun manier, met hun eigen technieken en creativiteit: schilderkunst,
grafiek, soft pastel, kalligrafie, portrettekenen,… Locatie: Zaal Berquin, Stadshalle,
Marktplein.
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.

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 bij 50 cent bij). Geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar. Info en organisatie: Kinderboerderij ‘De Lenspolder’, Elf Juliwijk 6A –
kinderboerderij@nieuwpoort.be.
Met een app op stap
Ontdek Nieuwpoort met een gekke doewandeling voor kinderen op je smartphone of
tablet (iPhone en Android toestellen). De app
neemt je mee op stap doorheen Nieuwpoort
en daagt jou en je team uit met allerlei leuke
vragen en grappige doe-opdrachten. Wie is
het meest creatief met foto’s, video’s en audio-opnames die je onderweg maakt? Kostprijs: vanaf € 10 per groep. Koop een spelletje
aan op http://lamosca.be/games/operationfreddy/ en download de app La Mosca in de
app store. Info: reservations@lamosca.be – M
0488 26 69 63.
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Reeds méér dan 30 jaar
gespecialiseerde rechtsbijstand bij:

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

• Strafrechtelijke verdediging en burgerlijke partijstellingen

Dirk BAILLEUL

• Verkeersrecht
• Mede-eigendom, huur- en bouwrecht

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

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

prestigieus project te Nieuwpoort
toplocatie - zeedijk

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

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

THUISVERPLEGING

Kies voor de
gezondste bank
van België.

Liesbeth & Lieselot

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

Liesbeth
Van Campenhout
0476/94 05 17
Z A K E N K A N TO O R D E B R U Y N E B V B A
Lieselot Ameloot
Marktplein 13, 8620 Nieuwpoort
0475/32 74 75
058 23 84 68 | debruyne@argenta.be

OR 0458.041.225 | FSMA 26698 cA-cB | RPR Veurne
Principaal: Argenta Spaarbank nv | Argenta Assuranties nv
Regio:
- Lombardsijde- Nieuwpoort
Uw appeltje voorWestende
de dorst • www.argenta.be

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

