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Voorwoord

Bevolking en
burgerlijke stand
De loketten van de dienst bevolking en
burgerlijke stand zijn open van maandag
tot en met zaterdag van 9 u. tot 12 u.
Gesloten op feestdagen.
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Beste inwoners,
De voorbije zomer mochten we opnieuw duizenden vakantiegangers
en bezoekers in onze stad verwelkomen. Een van de hoogtepunten
van ons zomers aanbod was het
reuzenrad in Nieuwpoort-Bad.
Vanop La Grande Roue de Paris
kon je van een uniek en adembenemend panorama genieten.
Na een geslaagd zomerseizoen
met talloze evenementen en activiteiten gaat het nieuwe cultuurseizoen binnenkort van start. Centrum Ysara viert dit jaar haar tiende seizoen en deze
heugelijke gebeurtenis willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Samen
met het cultuurteam, speciale genodigden en trouwe bezoekers blikken we op
zaterdag 24 september a.s. terug op ’10 jaar Centrum Ysara’. Het nieuwe cultuurseizoen heeft alvast optredens van heel wat bekende namen voor u in petto.
September is niet alleen de maand waarin het cultuurseizoen hervat wordt; het
is ook de maand waarin diverse wegenwerken van start zullen gaan.
Zo starten op 5 september a.s. de wegen- en rioleringswerken in de Willem De
Roolaan tussen de Astridlaan en de Onze-Lieve-Vrouwestraat. In een eerste
fase wordt de Willem De Roolaan, tussen de Astridlaan en de Duinkerkestraat
aangepakt. In januari 2017 komt de tweede fase, het gedeelte tussen het kruispunt Duinkerkestraat en de Onze-Lieve-Vrouwestraat, aan de beurt.
Ook in onze bruisende badplaats staan meerdere infrastructuurwerken op stapel. Zo worden in september de riolerings- en wegeniswerken in de Franslaan
tussen de Albert I-laan en de Dienstweg Havengeul aangevat. Ondertussen
gaat de bouw van ondergrondse parkings in Nieuwpoort-Bad goed vooruit.
De uitvoering van de grote infrastructuurwerken zorgt onvermijdelijk voor enige hinder, maar door middel van een goede spreiding en fasering van de werken
trachten we deze hinder zo beperkt mogelijk te houden.

Burgemeester Geert Vanden Broucke

colofon
Redactieraad Stadsbestuur Nieuwpoort
Dienst communicatie
Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort
T 058 22 44 26
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www.lowyck.com
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milieu
Ophaling huisvuil september en oktober 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: 12 en 26 september,
10 en 24 oktober 2016
• Ophaling papier en karton:
5 september en 3 oktober 2016
• Ophaling GFT: 5 en 19 september,
3, 17 en 31 oktober 2016
Zone B: Simli
• Ophaling huisvuil: tweewekelijks op
dinsdag.
• Ophaling PMD: 12 en 26 september,
10 en 24 oktober 2016
• Ophaling papier en karton:
5 september en 3 oktober 2016
• Ophaling GFT: 5 en 19 september,
3, 17 en 31 oktober 2016

Zone C: Nieuwe wijken
• Ophaling huisvuil: tweewekelijks op
dinsdag.
• Ophaling PMD: 12 en 26 september,
10 en 24 oktober 2016
• Ophaling papier en karton:
5 september en 3 oktober 2016
• Ophaling GFT: 5 en 19 september,
3, 17 en 31 oktober 2016
Zone D: Stadskern
• Ophaling huisvuil: wekelijks op
donderdag.
• Ophaling PMD: 12 en 26 september,
10 en 24 oktober 2016
• Ophaling papier en karton:
6 september, 4 oktober 2016
• Ophaling GFT: 5 en 19 september,
3, 17 en 31 oktober

Zone E: Buitenrand stad, Sint-Joris en
Ramskapelle
• Ophaling huisvuil: tweewekelijks op
vrijdag
• Ophaling PMD: 12 en 26 september,
10 en 24 oktober 2016
• Ophaling papier en karton:
6 september en 4 oktober 2016
• Ophaling GFT: 5 en 19 september,
3, 17 en 31 oktober 2016
Het afval mag ten vroegste de dag voor
de ophaling aangeboden worden.
Van 1 april t.e.m. 30 september vanaf
20 u.
Van 1 oktober t.e.m. 31 maart vanaf 18 u.

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

De Kringwinkel West komt naar je toe!
Op woensdag 14 september 2016 komt de Kringwinkel West naar Nieuwpoort. Breng tussen 13.30 u. en 16.45 u. jouw herbruikbare spullen naar het containerpark van Nieuwpoort. Enkel herbruikbare goederen zoals meubelen, kleine huisraad,
textiel, boeken, speelgoed etc. zijn toegelaten. Zwaar beschadigd materiaal, defecte toestellen en onverkoopbaar materiaal
worden niet aangenomen.

Ophaling grof
huisvuil
Op woensdag 14 september is er opnieuw een ophaling van grof huisvuil.
Dit is alleen mogelijk na een schriftelijke aanvraag en 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. Onder
de term ‘grof huisvuil’ rekenen we
het huisvuil dat niet door de gewone
wekelijkse dienst opgehaald wordt,
nl. een versleten stuk huisraad,
afgedankte meubelen, oude matrassen of oude metalen. Hout moet
apart gesorteerd worden.

Fair trade ontbijt @ the beach
Op zondag 19 juni 2016 organiseerden de Jeugddienst, de Fair Tradetrekkersgroep
en de Milieudienst de eerste editie van het Fair Trade-ontbijt. In de vroege ochtend
genoten maar liefst 78 personen op het strand van een rijkelijk ontbijtbuffet, dat
voornamelijk uit fairetradeproducten bestond. De organisatoren opteerden voor een
biologisch alternatief wanneer een product niet als ‘fair trade’ verkregen kon worden.

milieu
Open Bedrijvendag krijgt groen kleurtje
Altijd al eens willen weten wat er na de
ophaling van de groene container met
het groente-, fruit- en tuinafval gebeurt?
Tijdens de Open Bedrijvendag krijg je
de kans om te zien hoe we GFT-afval
tot compost verwerken en hoe we zo

groene stroom voor meer dan 2.000 gezinnen kunnen genereren. De GFT-composteringsinstallatie van IVVO kan je op
zondag 2 oktober 2016, van 10 u. tot 17
u. bezoeken. Naast een rondleiding op
de site en verschillende demonstraties,

kunnen de allerkleinsten zich ook uitleven. Zij kunnen aan het afvalsorteerspel
deelnemen en ontvangen daarna een
leuke attentie. Kom een kijkje nemen
en laat je in het productieproces van de
groene stroom onderdompelen.

Project groene energie
Groenestroomproducent Elicio nodigt
de inwoners van Nieuwpoort en Middelkerke uit op een infomarkt op zaterdag
1 oktober over de uitbreiding van het
bestaande windpark op de grens Middelkerke - Nieuwpoort. Een eerste nieuwe
cluster van drie turbines komt in Middelkerke tussen de Boterdijk en het kanaal
Nieuwpoort - Plassendale. Een tweede
cluster van drie turbines komt in Nieuwpoort tussen het kanaal en de Polderdijk.
Op de infomarkt, die tussen 10 u. en 16u.
in The Outsider Coast (Brugse Vaart 50,
Nieuwpoort) doorgaat, krijgt u van de
medewerkers van Elicio duiding over het
project en de reeds uitgevoerde studies.
Ook wordt toelichting over het vergunningstraject gegeven dat in oktober een

eerste stap zal zetten door de ter inzage
legging van het milieu-effectenrapport.

W www.elicio.be

openbare werken
Op 5 september 2016 start de bvba Vanlerberge uit Diksmuide met de wegen-en
rioleringswerken in de Willem De Roolaan.
Deze werken worden uitgevoerd in 2
fasen:
• fase 1: tussen de Astridlaan en Duinkerkestraat (kruispunt inbegrepen) en
• fase 2: tussen de Duinkerkestraat en O.L.Vrouwestraat (kruispunt inbegrepen).
De totale uitvoeringstermijn bedraagt
100 werkdagen. De start van de 2de fase is
gepland in januari 2017. Het einde van de
werken is voorzien tegen de zomer 2017.
Naast het aanleggen van nieuwe rioleringen, funderingen en verhardingen, zullen
de nutsmaatschappijen van de gelegenheid gebruik maken om ook hun kabels
en leidingen te vernieuwen. De stad
investeert tevens in de vernieuwing van
de openbare verlichting.

Via een bewonersbrief werden de bewoners uit deze straten op de hoogte gesteld. Daarin werd ook vermeld dat de
Vlaamse Milieuwetgeving iedere eigenaar
verplicht om zijn woning aan te sluiten op
de openbare riolering en om het hemelwater af te koppelen van het afvalwater.
Stad Nieuwpoort helpt bij de financiering
van de afkoppelingswerken. die door de
eigenaars uitgevoerd moeten worden.
Het subsidiereglement kan je bij de
Technische dienst, W. De Roolaan 90,
verkrijgen of downloaden via
www.nieuwpoort.be. > inwoner > wonen
> premies en toelagen > stedelijke
milieusubsidies.

De vernieuwde Lefebvrestraat werd op
12 juli 2016 officieel geopend. De werken
gingen in het voorjaar van 2015 van start.
Deze straat in Nieuwpoort-Bad is één
van de talrijke straten die heraangelegd
werden.

Technische dienst - Erwin Cloet
T 058 22 44 64 - E erwin.cloet@nieuwpoort.be

veiligheid & preventie
Voorbereidende werken stormvloedkering
In september start de afdeling KUST op het strand van Nieuwpoort met de voorbereidende werken voor de aanleg van de stormvloedkering in de havengeul. Voor
de bouw van die stormvloedkering zal een tijdelijke werkhaven tussen de hoogen laagwaterlijn op het strand aangelegd worden en dit tussen het Staketsel en
het Hendrikaplein.
Vanaf september wordt de zone voor de tijdelijke werkhaven vrijgemaakt.Tijdens
deze voorbereidende werken zal machinaal gegraven worden en daardoor kan
drijfzand ontstaan. Deze werfzone zal zo goed mogelijk afgebakend worden,
maar door de moeilijke ligging is een volledige afbakening echter niet mogelijk.
We vragen daarom aan wandelaars en kijklustigen om dit strandgedeelte niet te
betreden en om een veilige afstand te respecteren.

Dienst Veiligheid en Preventie
T 058 22 49 92 E preventie@nieuwpoort.be W www.nieuwpoort.be

Fietscontrolecampagne
Begin oktober gaat onze jaarlijkse fietscontrolecampagne opnieuw van start.
Ons motto ‘veilig fietsen’ gaat hand in
hand met een veilige en goed onderhouden fiets. Die beschikt over een werkend
voor-en achterlicht, reflectoren op de
banden of in de spaken, goed functionerende remmen en een werkende bel. Het
dragen van een fluojasje zorgt ook voor
extra zichtbaarheid.
Onder de leuze ‘veilig fietsen’ zullen de
Dienst Veiligheid en Politie Westkust van
oktober tot november preventieve fietscontroles in alle Nieuwpoortse scholen
organiseren. Via deze acties willen we
ouders en jongeren aansporen om zich
met een veilige fiets van en naar school
te verplaatsen.

Werken Willem De Roolaan
Vanaf 1 september 2016 starten de wegen- en rioleringswerken in de Willem
De Roolaan, tussen de Astridlaan en de
Onze-Lieve-Vrouwstraat. Deze openbare werken zullen 100 werkdagen
duren en worden in twee fases uitgevoerd: fase 1: Astridlaan - Duinkerkestraat (kruispunt inbegrepen) en fase

2: Duinkerkestraat - O.L. Vrouwstraat
(kruispunt inbegrepen).
De straat wordt daardoor afgesloten voor alle verkeer en vooral voor
fiets die uit de richting van Oostduinkerke komen, zullen deze werken een
grote impact hebben. We adviseren
daarom dat leerlingen met de fiets

rechts inslaan op het kruispunt van de
Canadalaan en de Astridlaan (t.h.v. de
verkeerslichten) en daarna de fietsoversteek t.h.v. de Witte Brigadelaan
te nemen. De politie Westkust zal de
eerste dagen ‘s morgens dit oversteekpunt bemannen om de veiligheid van
schoolgaande fietsers te garanderen.

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 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.

gemeenteraad
Flitsen uit de gemeenteraad

vacatures

23 juni 2016
Goedkeuring bestek architectuurstudie
De raad keurde het voorgelegde bestek goed voor een architectuurstudie voor de Kinderboerderij. Geraamde kosten van
het inrichtingsplan en de architectuuropdracht: €50.000 (BTW
incl.). De opdracht zou gegund worden bij algemene offerteaanvraag.
Goedkeuring aankoop 1.500 klapstoelen en 30 bijhorende
transportkarren voor de cel evenementen
De raad gaf zijn goedkeuring voor het voorgelegde bestek voor
de aankoop van 1.500 nieuwe klapstoelen en 30 bijhorende
transportkarren, voor de cel Evenementen. Geraamde kosten:
€27.500 incl. BTW.
Vernieuwen openbare verlichting Willem De Roolaan tussen
Astridlaan en Onze-Lieve-Vrouwestraat
De raad gaf zijn goedkeuring voor de voorgestelde vernieuwing
van de openbare verlichting in de W. De Roolaan tussen de
Astridlaan en de O.L.-Vrouwstraat en voor de plaatsing van een
sfeerverlichtingsnet. Daarvoor dient een nieuwe stroomverdelingskast, ter hoogte van de W. De Roolaan 114, te worden
geplaatst. Geraamde kosten: €26.642.92 incl. BTW. De opdracht
wordt gegund aan Eandis.
Ontwerpdossier heraanleggen wandelpaden
De raad keurde het ontwerpdossier goed voor de heraanleg
van de wandelpaden Elf Juliwijk, Pemenhoek, Haringhoek.
Geraamde kosten: €450.000 incl. BTW. Deze opdracht werd
echter vroegtijdig stopgezet. Nu wordt aan de raad een nieuw
ontwerpdossier voorgelegd. Geraamde kosten: €290.000 (BTW
incl.). De opdracht zou gegund worden bij open aanbesteding.
Goedkeuring aankoop van een recent of nieuw 4 x 4 voertuig
voor de jeugd- en sportdienst
De raad keurde het voorgelegde bestek goed, voor de aankoop
van een 4 x 4 voertuig voor de jeugd- en sportdienst. Geraamde
kostprijs: €32.500 incl. BTW.
Leveren, plaatsen en aansluiten van openbare verlichting en
kerstverlichtingskabel Franslaan - Fase 1- vak Albert I-laan/
IJzerstraat
De raad keurde in zitting van 24 september 2015 het ontwerpdossier goed voor de vernieuwing van de Franslaan - fase 5
Franslaan tussen Albert I-laan en Vlaanderenstraat. Geraamde
kosten: €5.784.171,87 incl. BTW, waarvan €1.962.930,37 (BTW
incl.) ten laste van de stad. Nu gaf de raad ook zijn goedkeuring voor de vernieuwing van de openbare verlichting en het
voorzien van een kerstverlichtingskabel in de Franslaan fase 1
vak Albert I-laan/IJzerstraat. Er zullen daarom 6 nieuwe verlichtingspalen en- armaturen geplaatst en aangesloten worden.
Geraamde kosten: €27.967,87 incl. BTW.

Het stadsbestuur van Nieuwpoort gaat over tot
de aanwerving van de volgende functies:

Industrieel ingenieur (A1a-A3a)
Voltijds - onbepaalde duur - statutair
Stafmedewerker beleid & organisatie (A1a-A3a)
Voltijds - onbepaalde duur - statutair
Informaticus (B1-B3)
Voltijds - onbepaalde duur - statutair
De schriftelijke examens voor deze functies worden
georganiseerd op zaterdag 8 oktober 2016.
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
26 september 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.
Meer info vindt u op jobs.nieuwpoort.be

Het OCMW van Nieuwpoort gaat over tot de aanwerving
van de volgende functie:

Diensthoofd sociale dienst (A1a-A3a)
Voltijds – onbepaalde duur – statutair
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
26 september 2016 per aangetekende zending (poststempel geldt
als bewijs) of tegen ontvangstbewijs bezorgd worden op volgende
adres: OCMW Nieuwpoort, tav de voorzitter van het O.C.M.W., Astridlaan, 103 - 8620 Nieuwpoort.
Meer info vindt u op www.nieuwpoort.be/ocmw

Vanaf oktober 2016 zal de stad overgaan tot het publiceren
van een vacature voor een omgevingsvergunningsambtenaar (A1a-A3a). Hou dus zeker de gemeentelijke website in
de gaten.

sociale zaken
Terug naar school: vraag onderwijscheques aan!
Woont je kind in Nieuwpoort en heeft het een speciale kortingscode op
de voordeelpas (VDP+)? Dan kan je bij het Infopunt Welzijn in het Sociaal Huis onderwijscheques aankopen, om hiermee de schoolfactuur
te betalen. De cheques kosten €2 per stuk, maar zijn op school €10
waard. Ook veel scholen buiten Nieuwpoort aanvaarden deze cheques!
Wat is er nieuw? Het aantal onderwijscheques dat je per schooljaar per kind
kan kopen, hangt af van het onderwijsniveau: kleuteronderwijs (5 cheques), lager
onderwijs (10 cheques) en secundair
onderwijs (15 cheques). Deze cheques
staan bovendien op naam.
Maaltijden en internaatkosten kunnen
niet met deze cheques betaald worden.
Kosten die via de schoolfactuur worden aangerekend zoals schoolboeken,
schoolmateriaal, busvervoer, schoolreizen, schoolzwemen etc. komen hier wel
voor in aanmerking.

Niet zeker of je hier recht op hebt? Kom
dan gerust eens langs bij het Infopunt
Welzijn. Breng de nodige bewijzen van
inkomsten (laatste aanslagbiljet van de
belastingen, uitkering invaliditeit, enz.),
een attest verhoogde tegemoetkoming
van de mutualiteit of een bewijs van je
schuldbemiddelaar mee.

Sociaal Huis - Infopunt Welzijn, Astridlaan 103, Nieuwpoort-Stad
E sociaalhuis@nieuwpoort.be T 058 22 38 75
Openingsuren: Maandag: 8.30 u. tot 11.45 u. en 13.30 u. tot 17 u.
Dinsdag tot en met vrijdag: 8.30 u. tot 11.45 u. In de namiddag op afspraak.

Knutselen tegen armoede

Domino zoekt
winterkinderkledij!
In oktober organiseert Domino voor
de derde keer een kinderkledijbeurs
voor Nieuwpoortse gezinnen die
het financieel moeilijk hebben. Dit
gebeurt opnieuw in samenwerking
met het Sociaal Huis en kledingbank
Camino uit Koksijde.
Onze vrijwilligers staan heel het jaar
door klaar om kinderkledij te sorteren. Voor deze najaarsbeurs zijn we
echter specifiek op zoek naar winterkledij voor baby’s en kinderen tot
12 jaar. Vooral jassen en schoenen
zijn erg welkom. Speelgoed hebben
we voorlopig voldoende.
Heb je nog iets liggen dat in goede
staat is? Geef het gerust af bij de
dames van het onthaal. Je zal er iemand anders veel plezier mee doen!

Op 17 oktober is het Wereldverzetdag tegen de armoede en
ook Nieuwpoort wil zijn bijdrage hieraan leveren. Door het jaar
heen zijn wij bij het project Domino betrokken, dat zich inzet op
het bieden van kansen aan alle kinderen.
Activiteiten voor en met kinderen
kosten vaak (veel) geld. Dit hoeft niet
altijd zo te zijn: je kan namelijk uren
knutselplezier hebben met eierdoosjes, plastic flessen, kurken, enz. Wij
doen een warme OPROEP om in de
komende weken een knutselwerkje,
gemaakt met kosteloos materiaal,
naar het Sociaal Huis te brengen. In
ruil voor je knutselwerkje krijg je een
boekje met nieuwe en goedkope knutselideetjes.
Op maandag 17 oktober exposeren we
deze werkjes in de grote zaal in het
Sociaal Huis zodat iedereen deze kan
komen bewonderen. Diezelfde dag zullen de medewerkers en de vrijwilligers
van het project Domino ook aanwezig
zijn, met wie je een praatje kan maken.
Ondertussen kan je ook van een lekker
tasje soep of koffie genieten.

OPGELET! Op 17 oktober zullen we
een geknoopt laken uit één van de
ramen van het Sociaal Huis hangen.
Waarom? Deze symbolische actie staat
gelijk aan de boodschap ‘Ontsnappen
uit armoede is een zaak van iedereen’.
Het laken uit het raam symboliseert de
ontsnapping en de knoop erin verwijst
naar de slogan ‘Bind mee de strijd aan
tegen armoede’. Sta je zelf ook achter
deze boodschap? Hang dan zeker op
17 oktober ook een laken uit je raam!

Sociaal Huis
Astridlaan 103, Nieuwpoort-stad
Vragen?
W domino@nieuwpoort.be
G 0498 92 92 55
T 058 22 38 75

sociale zaken
Woonhuis NieKo

Groepsaankoop Zonnepanelen

Woonloket tijdens zomerperiode
Het Woonloket Koksijde zal gesloten zijn
van maandag 29 augustus t.e.m. zondag
18 september 2016. Tijdens deze periode
is er wel permanentie voorzien: het
woonloket Koksijde in het Sociaal Huis,
Ter Duinenlaan 34, open elke maandag-,
dinsdag- en donderdagnamiddag van
13.30 u tot 16.30 u. of na afspraak in het
Woonhuis NieKo, Zeelaan 24.
Een medewerker van Woonhuis NieKo is
ook elke voormiddag, van maandag tot
vrijdag, bereikbaar op T 058 53 34 90.
Met vragen over de volgende onderwerpen kan u bij woonhuis NieKo aankloppen:
• Premies en subsidies bij bouwen en
verbouwen
• Energie: vergelijking
energieleveranciers, inschrijving
groepsaankoop groene stroom,
aanvragen gratis energiescan etc.
• Energielening: leningen aan
2% (of 0%) voor het uitvoeren van
energiebesparende maatregelen, nu
ook voor zonnepanelen
• Leegstand en woningkwaliteit
• Huurwetgeving zowel voor huurder als
verhuurder
• Hulp bij het zoeken naar (her)
huisvesting
• Inschrijven voor sociale huurwoningen,
sociale koopwoningen
• Sociale leningen en gratis verzekering
gewaarborgd wonen

In West-Vlaanderen start in september een groepsaankoop voor zonnepanelen.
Door deze groepsaankoop kan je tegen een scherpe prijs een kwalitatief hoogwaardig en compleet zonnepanelensysteem aankopen. Dit is inclusief plaatsing
en elektrische keuring.
Gedurende het gehele traject, van
inschrijving tot installatie, staat een
helpdesk van iChoosr ter beschikking
om je te begeleiden en op al je vragen
te antwoorden. Zo ben je in staat
om een weloverwogen beslissing te
nemen. Mocht er zich na de installatie
nog een probleem voordoen, dan kunnen de deelnemers nog contact met
leveranciers opnemen. De kwaliteit
van de producten en de leveranciers
wordt gewaarborgd en goede garantievoorwaarden worden verzekerd.
Het proces van de groepsaankoop ziet
er als volgt uit:
• 1 september 2016 t.e.m. 4 oktober
2016: inschrijving
• 5 oktober 2016: veiling
• Vanaf 24 oktober 2016: persoonlijk
aanbod
• Tot 5 december 2016:
beslissingsfase voor definitieve
deelname
• Voor eind mei 2017: inspectie en
installatie
Nieuwpoort ondersteunt deze actie
door hulp te bieden tijdens de inschrij-

vingsperiodevan deze groepsaankoop.
Opgelet! Om in te schrijven, dien je
over een e-mailadres te beschikken.

Woonhuis NieKo
Zonder afspraak: woonloket
Nieuwpoort, Sociaal huis,
Astridlaan 103
Elke woensdag van 9 u. tot 11.45 u.
Uitzonderlijk gesloten op 7 en 14
september 2016.
Na afspraak:
Woonhuis Koksijde, Zeelaan 24
T 058 53 34 90
E wonen@koksijde.be

Oproep griepvaccinatie

V.U.: Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel – versie 2014

Beste Nieuwpoortenaar,
Elk jaar zijn er andere griepvirussen. Daarom laat je je best elk jaar vaccineren tegen seizoensgriep. De Wereldgezondheidsorganisatie bepaalt de samenstelling van
het griepvaccin. Ze stemmen dit af op de virussen die naar verwachting de komende
winter veel zullen voorkomen. De bescherming die het vaccin biedt, is dus tijdelijk.
Wil je griep voorkomen? Laat je dan vaccineren.

Zwanger, 65+, diabetes of chronisch ziek?
Bescherm jezelf: laat je vaccineren.

Eens je 65 jaar bent, verandert je afweersysteem. Je wordt gevoeliger aan de complicaties van griep, zoals longontsteking. Om je daartegen te beschermen, ga je best
tussen half oktober en half november naar je huisarts voor een griepvaccinatie.
Meer info over griep en griepvaccinatie vind je op www.griepvaccinatie.be.

GRIEPVACCINATIE.BE

Hoogachtend,
Stad Nieuwpoort

LAAT GRIEP DEZE WINTER
IN DE KOU STAAN
Vlaanderen
is zorg

AGENTSCHAP
ZORG & GEZONDHEID

gezondheid
Week van de Geestelijke
Gezondheid

Film ‘Infinitely Polar Bear’

De West-Vlaming is een moeilijke prater.
Wij vinden het lastig om met anderen
over onze gevoelens te praten en wachten daardoor vaak (te) lang om hulp te
zoeken. Dit voorspelt niet veel goeds,
zeker als je weet dat 1 op 3 volwassenen
zich niet goed in zijn vel voelt en de suïcidecijfers in West-Vlaanderen, in vergelijking met andere Europese landen, hoog
liggen.
Het thema van de Week van de Geestelijke Gezondheid 2016 is dan ook 'Horen,
zien en praten'. Praten maakt tenslotte
het verschil! Het stadbestuur organiseert
in dat kader volgende activiteiten:

Deze film vertelt het verhaal van een
vader met een bipolaire stoornis die op
z’n eentje voor zijn twee dochters tracht
te zorgen. ‘Infinitely Polar Bear’ is afwisselend grappig, droevig, aandoenlijk
en vaak dat alles tegelijk. Schepen van
Sociale Zaken Frans Lefevre verzorgt
de inleiding. Na afloop krijg je nog een
ludieke attentie mee naar huis!
Prijs €4 of €2 met de VDP+ (enkel voor
jongeren). De filmpas van de dienst Cultuur is geldig.
Locatie City, Valkestraat 18, Nieuwpoort-Stad.

10 t.e.m.16 oktober 2016

Donderdag 6 oktober 2016
Om 14 u. en 20 u.

Voordracht
‘Omgaan met stress’

Dinsdag 11 oktober 2016 - Om 20 u.
Tegenwoordig lijkt iedereen onder stress
te lijden. Wat is stress nu juist? Wat zijn
de klachten? Wat is het verschil met
een burn-out? Of nog belangrijker: hoe
voorkom je stress en hoe ga je er mee
om? Psychologe Sofie Versyck geeft je
tijdens deze avond de nodige informatie,
tips en tricks.
toegang gratis, niet nodig om zich
vooraf in te schrijven.
Locatie City, Valkestraat 18,
Nieuwpoort-Stad.

Workshop ‘Fit in je Hoofd’

Donderdag 13 oktober 2016 -Om 14 u.
Verhoog je veerkracht door de 10 stappen van ‘Fit in je hoofd’ in je dagelijks
leven te integreren. Dit is geen voor-

dracht met loze voornemens, maar een
interactieve sessie die de deelnemers via
concrete opdrachten zelf aan het werk
zet. Gezellig napraten kan bij een kop
koffie en een stuk taart na de voordracht.
Prijs €2, koffie en taart inbegrepen.
Locatie Centrum Ysara, Dienstweg
Havengeul 14, Nieuwpoort-Bad.
Let op! Beperkt aantal plaatsen, vooraf
inschrijven via het Sociaal Huis verplicht!

Theater ‘Oe ist?’

Vrijdag 28 oktober 2016 -Om 20 u.
Met drie acteurs en een arsenaal poppen toont het gezelschap Ultima Thule
aan dat achter de vraag ‘Oe ist?’ een
hele wereld schuilgaat. Deze vertoning
is grappig, ontroerend en in het WestVlaams! De acteurs proberen de kijker,
zonder te moraliseren, zowel woordelijk
als in beeld te beklijven.
Prijs €12 in voorverkoop, korting voor
jongeren en 60-plussers. Tickets via de
dienst Cultuur.
Locatie City, Valkestraat 18,
Nieuwpoort-Stad.

Sociaal Huis - Infopunt Welzijn
Astridlaan 103, Nieuwpoort-Stad
E sociaalhuis@nieuwpoort.be
T 058 22 38 75
Dienst Cultuur - Valkestraat 18,
Nieuwpoort-Stad
E cultuur@nieuwpoort.be
T 058 79 50 05

Het gele lintje verbindt je in de strijd tegen kanker
Elk jaar krijgen bijna 40.000 Vlamingen het harde verdict: kanker. Dat zijn 113 nieuwe patiënten
per dag. Bijna 5 per uur. Mannen, vrouwen en kinderen. Meer dan 200.000 mensen leven met en
na kanker. Onthutsende cijfers waar je stil van wordt. Het betekent dat vroeg of laat iedereen met
kanker te maken krijgt. Rechtstreeks of onrechtstreeks.
Daarom organiseert Kom op tegen Kanker elke derde donderdag van oktober de ‘Dag tegen Kanker’. Dit doen ze met de steun
van meer dan 100 ziekenhuizen en zorgorganisaties. Op die dag roepen we iedereen op om alle mensen met kanker en hun
naasten te tonen dat ze er niét alleen voor staan. Dat we meeleven en dat hun strijd tegen deze ziekte ook de onze is.
Op de Dag tegen Kanker worden tal van hartverwarmende activiteiten voor kankerpatiënten en hun naasten op touw gezet Ze
worden verwend met een hapje en een drankje, een voet- of handmassage, een schoonheidsverzorging, een workshop kleuren stijladvies, een relaxatiemassage, enz. Op www.dagtegenkanker.be vind je alle informatie over de Dag tegen Kanker en de
deelnemende ziekenhuizen en zorgorganisaties.
Toon op donderdag 20 oktober 2016 je betrokkenheid door op die dag een geel lintje te dragen. Deze zijn vanaf maandag 17
oktober 2016 gratis bij de verschillende stadsdiensten te verkrijgen. Op = op!

huis van het kind - OONIE
Gedeelde woonst na echtscheiding
Kinderen van gescheiden ouders verblijven vaak zowel bij de vader als bij de
moeder (bv. bij een week-weekregeling).
Toch kunnen ze maar één officieel adres
hebben. In geval van co-ouderschap
moeten ouders overeenkomen welk
adres de hoofdverblijfplaats van hun
kind(eren) zal zijn. In andere gevallen is
dat meestal het adres van de ouder die
het belangrijkste hoederecht heeft.
Sinds dit voorjaar is er een nieuw Koninklijk Besluit, waardoor kinderen nu
ook op het adres van de andere ouder
ingeschreven kunnen worden. Dat
betekent niet dat ze dan twee domici-

lies hebben, alleen dat ze volgens het
bevolkingsregister ook op dat andere
adres wonen. Die inschrijving gebeurt
niet automatisch: de ouder bij wie de
kinderen niet gedomicilieerd zijn, maar
er wel geregeld verblijven, moet deze
‘gedeelde woonst’ bij de dienst bevolking
van zijn of haar gemeente aangeven. Hij
of zij ontvangt daarvan een getuigschrift.
Er zijn geen fiscale of sociale gevolgen
aan dit besluit verbonden. De kinderen zullen door dat tweede adres niet
vermeld staan op het document ‘Samenstelling van gezin’. Wat is dan wel
een voordeel? Als er activiteiten inge-

OONIE’s tip: Oppeppers voor een tienerhoofd
Die leuke vakantiefoto’s op Facebook of dat giechelend groepje vriendinnen in het
winkelcentrum… Soms heeft een jongere het gevoel dat iedereen plezier beleeft
en hij of zij de enige is die zich niet goed voelt. In de realiteit is dat natuurlijkniet zo,
maar hoe maak je dat jouw kind duidelijk?
aangezien de website nu ook mobiel
toegankelijk is!

De site www.noknok.be richt zich op
jongeren van 12 tot 16 jaar die zich
beter in hun vel willen voelen. Aan de
hand van info, opdrachten en tips kunnen zij hun veerkracht versterken. Hoe
bouw je een positief zelfbeeld op? Hoe
stel je grenzen? Hoe zoek je steun bij
vrienden? En op welke manier ontspan
je? Aan de hand van grappige personages worden deze belangrijke thema’s
besproken.
De website moedigt jongeren ook aan
om over hun problemen te praten.
Op de NokNok-wall kunnen ze via
een eigen ‘avatar’ hun verhaal met
anderen delen. Hierop geven de VIGeZmedewerkers passend psychologisch
advies. Jongeren hebben altijd en
overal toegang tot de nodig oppeppers

Is je kind ouder dan 16 jaar of wil je je
als ouder zelf beter in je vel voelen?
Op de website www.fitinjehoofd.be vind
je tien tips of stappen die je geestelijke gezondheid een boost kunnen
geven. Bij elke stap staat vermeld wát
je kan doen, maar ook hoe je er in
het dagdagelijkse leven mee om kan
gaan. Bovendien vind je er leuke foto's,
filmpjes, verhalen en opdrachten. Je
kan de tien stappen in willekeurige
volgorde doorlopen. Kies een stap die
je leuk vindt en ga ermee aan de slag!
Willen jullie thuis aan je veerkracht
werken? Neem dan zeker eens een
kijkje op volgende websites:
www.noknok.be(jongeren van 12 tot 16
jaar) enwww.fitinjehoofd.be(mensen
ouder dan 16 jaar).
TIP: Er wordt op donderdag 13 oktober
2016, in het kader van de Week van
de Geestelijke Gezondheid, om 14 u.
in Centrum Ysara een workshop voor
volwassenen rond de tien stappen van
‘Fit in je hoofd’ georganiseerd. Meer
info vind je op pp.

NIEUWPOORT - OONIE

richt worden, waarbij inwoners minder
moeten betalen, zullen de kinderen na
de aangifte ook van die korting kunnen genieten. Daarnaast hebben ook
de hulpdiensten er baat bij. Voor hen is
het immers belangrijk om te weten dat
de kinderen ook geregeld op een ander
adres verblijven (Bron: Budget & Recht
mei/juni 2016).

Stadhuis - Dienst Bevolking
Marktplein 7, Nieuwpoort-Stad
T 058 22 44 40
E bevolking@nieuwpoort.be

De Pagaaier
Familiefietstocht
11 september 2016

Doe mee aan de familiefietstocht
op zondag 11 september 2016. De
afstand bedraagt 40 km. Starten
kan tussen 10 u. en 11 u. aan de
Gemeentelijke Basisschool op het
Sint-Jorisplein.
Kostprijs: €20 per volwassene en
€12 per kind. Wie zich na 7 september inschrijft, betaalt €25 per
persoon. Inbegrepen in de prijs:
aperitief, voorgerecht, soep, hoofdgerecht en een dessert.
Inschrijven kan in de Gemeentelijke
Basisschool ‘De Pagaaier’, bij de
leden van de Vriendenkring, in tearoom Akkerwinde, bij traiteur
Caroline en bij Doe-het-zelf Vanmaele. Overschrijvingen kunnen daar
tot 7 september volbracht worden.
Organisatie: Vriendenkring
Sint-Joris

Infoavond

Op dinsdag 13 september 2016 vindt
er een infoavond over de lagere
school plaats in de Gemeentelijke
Basisschool ‘De Pagaaier’.

vrije tijd
Bibliotheek

Verwendag in de bibliotheek
Op zaterdag 8 oktober 2016 organiseert
de bibliotheek haar jaarlijkse verwendag.
Op deze ‘speciale dag van de bibliotheek’
voorzien we activiteiten voor jong en oud.
Dit jaar valt de start van de Digitale Week
samen met de Bibliotheekweek. Daarom
werken we rond het thema ‘informatieen communicatietechnologie’. Je kan in
de bibliotheek met al jouw vragen over

computers en tablets bij een digidokter
terecht en we dompelen je onder in de
wereld van de robotica. Nog geen account op ‘Mijn bibliotheek’? Dan maken
we er samen één aan. Met zo’n account
kan je online boeken verlengen en reserveren. Op deze verwendag worden de
kinderen ook zeker niet vergeten.

Kom
naar
de
bibliotheek
en laat je tussen
9 u. tot 12u. met een
hapje en een drankje verwennen.

Herinneringsberichten
Enkele dagen vóór de inleverdatum zal je voortaan een herinneringsbericht van de bibliotheek ontvangen. Deze melding laat
je toe om de werken in jouw bezit te verlengen of nog tijdig binnen te brengen. De herinneringsberichten zijn gratis en worden
per mail verstuurd. Wens je deze te ontvangen? Geef je mailadres dan op aan de balie. Gelieve bij verandering van mailadres,
deze wijzing aan ons door te geven zodat we over correcte informatie kunnen beschikken.

Wie Wat
Wanneer?
Deze foto werd voor het
stadhuis genomen bij één
of andere huldiging. Links
en rechts van toenmalig
burgemeester Mommerency
zien we twee tevreden ontvangers van een trofee. Wie
weet meer te vertellen over
deze groepsfoto? Over welk
jaar spreken we? Wie herken je? Laat het ons weten.
In de bibliotheek kan je
de foto in groter formaat
bekijken.

Nieuwpoortse Gewrochten:
De Keure (1163)
Het belangrijkste document in de Nieuwpoortse geschiedenis is de Keure. Deze ‘geboorteakte’ werd in 1163 door Filips van de Elza aan onze stad geschonken. Nieuwpoort
is een van de weinige steden en zonder twijfel de enige frontstad van 1914-18, die nog
steeds in het bezit is van de oorspronkelijke stichtingskeure. De tentoonstelling ‘Nieuwpoortse Gewrochten’ vertelt het verhaal van dit uitzonderlijke document.
Van 15 september 2016 t.e.m. 12 oktober 2016 kan je gratis een kijkje komen nemen
tijdens de openingsuren van de bibliotheek.
Bibliotheek Nieuwpoort
Kokstraat 18A
T 058 22 30 40 - E bibliotheek@nieuwpoort.be

vrije tijd
cultuur

Aanbod kunstonderwijs 2016 -2017
Stedelijke Academie voor
Podiumkunsten Westhoek
StAPwest is de nieuwe
naam voor de Stedelijke
Academie voor Muziek,
Woordkunst en Dans.

Richting muziek
Muziekgenootjes: kennismaking met
muziek in de afdeling Koksijde. Vanaf 6
jaar.
Lagere graad (4 leerjaren): leren zingen,
noten lezen en vanaf het 2e jaar een
instrument leren spelen. Er is een uitgebreid aanbod van muziekinstrumenten.
Vanaf 8 jaar of 3e leerjaar in het basisonderwijs.
Middelbare graad (3 leerjaren): vanaf
middelbare graad zijn er 3 lesuren, nl.
een lesuur instrument, een lesuur in
groep (met instrument) en een uur theorie (AMC).
Hogere graad (3 leerjaren): vanaf de
hogere graad zijn er 2 lesuren, nl. een
lesuur instrument en een lesuur met
instrument in groep.
Volwassenen: speciale cursus voor
volwassenen.

Richting woord
Podiumatelier: kennismaking met
woord, beweging en muziek in de afde-

ling De Panne. Vanaf 6 jaar.
Lagere graad (4 leerjaren): wekelijks lessenpakket bestaande uit 1 uur algemene
verbale vorming, goed leren spreken,
toneel spelen, improviseren etc. Vanaf 8
jaar of 3e leerjaar basisonderwijs.
Middelbare graad (3 leerjaren): wekelijks lessenpakket, nl. voordracht
(vertelplezier, spreken voor publiek en
assertiviteit) en drama.
Hogere graad (3 leerjaren): mogelijkheid
tot optie toneel, voordracht of welsprekendheid. Wekelijks lessenpakket:
voordracht, toneel, repertoirestudie en
welsprekendheid.
Volwassenen: speciale cursus voor
volwassenen.

Richting dans (enkel in Koksijde)
Dansinitiatie: vanaf 6 jaar.
Klassieke dans: vanaf 8 jaar.
Klassieke en Hedendaagse dans:
speciale cursus voor volwassenen.
Vanaf 12 jaar.
Info en inschrijvingen:
Inschrijven kan op maandag 29 augustus
en op donderdag 1 september van 17.30
u. tot 19.30 u. in de afdeling te
Nieuwpoort (Hoogstraat 2).
T 058 33 56 01
W www.stapwest.be
E secretariaat@stapwest.be

Westhoek Academie (WAK)
Lagere graad (6 tot 12 jaar)
Algemeen beeldende vorming:
tekenen, schilderen en boetseren. 2
lesuren per week op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag.

Middelbare graad
(12 tot 18 jaar)
Beeldende vorming: tekenen, vormen kleurenleer. 4 lesuren per week.
Lessen op vrijdagavond van 17.30 u.
tot 21 u. voor alle leerjaren.

Initiatiecursus voor
volwassenen (vanaf 18 jaar)
Kennismaking met basispakket
technieken en beeldende begrippen.
4 lesuren per week. Lessen op donderdagavond van 17.50 u. tot 21.30 u.
mits voldoende inschrijvingen.
Info en inschrijvingen:
Inschrijven kan bij aanvang van het
schooljaar tijdens de kantooruren
in de hoofdschool (Veurnelaan 109,
Koksijde).

Afdeling Nieuwpoort: Stedelijke
Vismijn, Atelier Zuid, Kaaiplein of
Jeugdcentrum De Panger, Dudenhofenlaan 2b (lagere graad).
T 058 53 27 00
E westhoekacademie@koksijde.be
W www.wak.koksijde.be

Cultuurabonnement
2016 -2017
Tot eind september kan je bij de
dienst Cultuur een cultuurabonnement voor het seizoen 2016-2017
aanschaffen. Hiermee krijg je tot €3
korting op meer dan 30 culturele
activiteiten, georganiseerd door de
socio-culturele verenigingen van
Nieuwpoort. Je kunt je vorig abonnement voor €15 hernieuwen. Vanaf
oktober 2016 kost het abonnement
€17,50.

vrije tijd
Finissage Kijkend wit figuurtje
Het Kijkend Wit Figuurtje was de afgelopen maanden een waar fenomeen in
Nieuwpoort. Op verschillende locaties
in Nieuwpoort dook het op en niemand
kende de ware achtergrond noch de
bedoeling ervan … tot kunstenaar Rik
Delrue op zondag 12 juni 2016 met
het verklarende antwoord kwam. Zijn
sociaal-artistiek project FLASHBACK
had namelijk de bedoeling om terug
naar het verleden te kijken, met de
geschiedenis van Nieuwpoort in het
achterhoofd.
Bedankt aan alle Nieuwpoortenaren om
actief aan dit unieke project deel te nemen. De beeldjes bleven tot onze grote
vreugde de hele zomer massaal op post
staan. Wie een beeldje onderdak gaf,
mag dit verzamelobject houden.

Finissage

Strike a pose

Op 12 september 2016 om 20 u. wordt
het project officieel afgesloten met een
finissage in de City, waarop de bijhorende film met interviews en verhalen door
Nieuwpoortenaars nogmaals vertoond
zal worden. Onder de aanwezigen voor
de filmvoorstelling Flashback verloten
we enkele beeldjes.

Ook via sociale media maak je kans op
een kijkend wit figuurtje. Post een foto
van jezelf als kijkend wit figuurtje op
onze facebookpagina ‘Cultuur Beweegt
in Nieuwpoort’. De winnaar(s) zullen
op 10 september 2016 op deze pagina
bekendgemaakt worden. Veel succes!

Daarna worden de beeldjes te koop
aangeboden voor €10/stuk vanaf 13
september om 9 u. Hiertoe dien je ze
te reserveren bij de dienst Cultuur
(Valkestraat 18). Bestellen kan t.e.m.
30 september, 12 u. De figuurtjes kan
je dan ophalen vanaf 17 oktober. De
opbrengst gaat naar een goed doel.

Buren bij kunstenaars 14, 15 en 16 oktober 2016
Op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 oktober 2016 nemen maar liefst 2.711kunstenaars deel aan de 13de editie van ‘Buren bij
Kunstenaars’. Kunstenaars uit diverse disciplines openen hun atelierdeuren en laten de bezoeker proeven van al dat moois. Het
kunstaanbod in Nieuwpoort is alvast een bezoekje waard:

Hernani Tavares E Sousa &

Rogette Jonckiere

Ermani

Rika Van Belleghem

Abstracte figuratie.
Locatie: Stadshalle - Zaal Geeraert Marktplein
Openingsuren: van 10 u. tot 12 u. en van
14.30 u. tot 18.30 u.
EXPO: van 30/09 t/m 16/10 dagelijks
van 14u30 tot 18u30 (vrijdag 10-12 u. en
14u-18u30)

Ontdek een nieuwe wereld in subtiele
details!
Locatie: Mamézon, Louisweg 70
Openingsuren: vrijdag van 18u tot 21u,
zaterdag en zondag van 10 u. tot 12 u. en
van 13 u. tot 18 u.

Handgedraaide, sculpturale keramiek
en glassieraden.
Locatie: Art Atelier Tavares,
Dudenhofenlaan 100
Openingsuren: 14 u. tot 18 u.

Open Atelier 2014
Groepstentoonstelling van diverse
kunstdisciplines.
Locatie: Stedelijke Vismijn - Zaal Iseland,
Kaaiplein
Openingsuren: 9 u. tot 18 u. (vrijdag tot
16 u.)

Liene Maes
Collagetechniek en papier op doek.
Locatie: Elf-Juliwijk 36
Openingsuren: 14 u. tot 18 u.

De Letterkappers
Ontdek een nieuwe wereld
in subtiele details!
Locatie: Leopold II-laan 3
Openingsuren: zaterdag en zondag van
10 u. tot 17 u.

Freddy Cappon & Jo Deilgat
Werken in cortenstaal, inox en arduin
en schilderijen in aquarel-, acryl- of
olieverf.
Locatie: Elf-Juliwijk 2
Openingsuren: 10 u. tot 12 u. en 13.30 u.
tot 18 u. (zaterdag tot 19 u.)

Rose Mie Christiaen
Non- en figuratief werk in keramiek,
hout en steen.
Locatie: Louisweg 70
Openingsuren: 14 u. tot 18.30 u.

vrije tijd
Doe mee aan ‘Iedereen Danser’!
Ben jij iemand met veel zin om te dansen en die er ervan houdt om samen met anderen creatief aan de slag te gaan via dans
en beweging? Dan is dit project iets voor jou!
begeleiding is in handen van Passerelle,
die in danseducatie gespecialiseerd is.

‘Iedereen danser’ wil jong en oud(er)
aanzetten om via de taal van de dans een
verhaal te vertellen. De activiteit richt
zich op kinderen tussen 9 en 12 en op
60-plussers.
‘Iedereen Danser’ biedt je de kans om,
tijdens een reeks workshops, een dansvoorstelling uit te werken onder begeleiding van professionele choreografen. De

De workshops vinden op diverse locaties
plaats in de paasvakantie van 3 tot 7 april
2017:
Van 9 u. tot 12 u.: Groep Alveringem in ‘De
Kwelle’ en groep Veurne in ‘Furnevent’
Van 14 u. tot 17 u.: Groep Diksmuide in
‘Zonnestraal’ en groep Koksijde in ‘CC
Casino’
Op zaterdag 8 april 2017, om 15 u., tonen
alle groepen samen hun creatie aan het

ruime publiek in Houthulst.
Kostprijs: €40 voor de workshops door
professionele choreografen én een
topervaring.
Voordeeltarief onder bepaalde voorwaarden mogelijk op aanvraag bij OCMW
Nieuwpoort.
Kriebelt de dansmicrobe? Schrijf je dan
in via www.iedereendanser.be of via
T 058 53 37 60.

Donderdag Filmdag
September staat niet enkel garant voor de start van een nieuw theaterseizoen, maar ook ‘Donderdag Filmdag’ en ‘Cinema City’
hebben weer een boeiend programma voor je klaarliggen.
Donderdag 1 september 2016
City - Somer
Deze langspeelfilm van Victoria Deluxe
is een feelgood film die zich afspeelt
op een camping in Lombardsijde. Met
uitzondering van Marijke Pinoy spelen
alleen niet-beroepsacteurs mee. Het
resultaat is een mooie en warme film
met kleurrijke taferelen en ontroerende
momenten.
Donderdag 15 september 2016
Centrum Ysara - Spotlight
‘Spotlight’ is het waargebeurde verhaal
van het Spotlight-team van de krant
The Boston Globe. De oudste en continu
werkende onderzoekseenheid van een

Amerikaanse krant onthulde een grootschalig schandaal van kindermisbruik
in de Katholieke Kerk. Dat werd uiteindelijk één van de grootste schandalen
uit in de Amerikaanse geschiedenis.
Donderdag 6 oktober 2016
City - Infintely Polar Bear
Cameron Stuart is een vader met een
bipolaire stoornis. Hij besluit de zorg
van zijn twee dochters op zich te nemen
zodat zijn vrouw Maggie haar studie in
New York kan afmaken. Het huishouden
runnen in combinatie met de zorg voor
zijn dochters blijkt een hele opgave,
maar zijn flamboyante en speelse levensstijl maakt hun gezinsleven tot een

Expo frontschilders
In het bezoekerscentrum Westfront Nieuwpoort loopt momenteel de expo ‘De Groote Oorlog op doek- frontschilders in
Nieuwpoort 1916-1918’. De tentoonstelling brengt aan de hand
van tekeningen en schilderijen het verhaal van een bijzondere
kunstenaarskolonie. Kunstenaars Alfred Bastien, Léon Huygens, André Lynen en Maurice Wagemans vestigden zich tijdens
WO I in een kelder nabij het sluizencomplex. Het desolate oorlogslandschap vormde de inspiratiebron voor deze kunstenaars.
Tijdens de opening van de expo werd het gelijknamige boek van
auteur Luc Filliaert voorgesteld. Dit boek kost €24,99 en is te
verkrijgen in Westfront Nieuwpoort en in de boekhandel. De
expo loopt nog tot 18 juni 2017 in Westfront Nieuwpoort.

groot avontuur.
In het kader van de week van de geestelijke gezondheidszorg.
Donderdag 20 oktober 2016
Centrum Ysara - The Revenant
‘The Revenant’ is een met 3 oscars
bekroond episch avontuur van één man.
Overleven en de buitengewone kracht
van de menselijke geest staan in deze
film centraal. Tijdens een expeditie,
diep in de ruige Amerikaanse wildernis,
valt een beer de legendarische avonturier Hugh Glass aan. Daarna wordt
hij voor dood achtergelaten door zijn
gezelschap.

vrije tijd
jeugd

Naschoolse kinderopvang
Vanaf september organiseren we opnieuw naschoolse kinderopvang in het jeugdcentrum. De kinderen worden door de
schoolbussen bij de opvang afgezet en ouders dienen ze ten
laatste om 10 u. op te halen.
Wanneer?
Ma - Di - Do: 16 u. - 18 u.
Wo: 11.30 u. - 18 u.
Vr: 15 u. - 18 u.
De prijs bedraagt €0.50 per begonnen half uur. Beurtenkaarten van €20 kan je bij de Jeugddienst aankopen. De jeugdvoordeelpas kan hierbij gebruikt worden.

Speelpleinwerking
zomer 2016
Op 1 september keert de rust terug op
de terreinen van het sportpark. Alle
kinderen moeten terug naar school en
de schoonmaak kan beginnen. Wat was
het weer een geslaagde zomervakantie!
De animatoren hebben hun uiterste best
gedaan om de kinderen een fantastische,
uitdagende en boeiende zomervakantie
te bieden. Ze slaagden erin om zowel
bij de allerkleinsten als bij de 12-jarigen om een glimlach op hun gezicht te
toveren. Ook in de kleine vakanties staan
ze opnieuw klaar om de kinderen op te
vangen!

Halloween
31 oktober 2016
Op maandag 31 oktober 2016 dwalen er weer enge figuren door de straten van
Nieuwpoort. Vanaf 18u. tot 20 u. kan je je in de foyer van cultuurcentrum Ysara in
Nieuwpoort-Bad opnieuw voor een griezelige Halloweentocht inschrijven! De tocht
eindigt in zaal Iseland in de Vismijn Nieuwpoort. Er rijdt vanaf 17.45 u. tot het einde
van de tocht een gratis bus van Nieuwpoort-Stad naar Nieuwpoort-Bad. De opstapplaats bevindt zich op de parking voor de Vismijn. De deelnameprijs bedraag €2.

Dag van de jeugdbeweging
21 oktober 2016
Vrijdag 21 oktober 2016 zullen alle kinderen en jongeren, die lid zijn van een jeugdbeweging, opnieuw een ontbijt op het Hendrik Geeraertplein kunnen nuttigen. Kom in uniform
en ontvang een gratis ontbijt aangeboden door de Jeugddienst.

Jeugddienst Nieuwpoort
Dudenhofenlaan 2B
T 058 23 91 26
E jeugd@nieuwpoort.be

’s Avonds organiseren de jeugdverengingen in het jeugdhuis een heuse kinderdisco en
dit van 19 u. tot 22 u. Wie in uniform komt, krijgt een gratis drankje. De deelnameprijs
bedraagt €2. De leiders van de Chiro en de Scouts houden ondertussen een oogje in het zeil.

vrije tijd
sport en recreatie
In Flanders Fields-Marathon
11 september 2016

De ‘In Flanders Fields-Marathon’ is
een marathon waarin men door de
beschermde IJzervallei loopt en waarin
er tal van verwijzingen naar de Eerste
Wereldoorlog zijn. Dankzij enig puzzelwerk voldoet dit historisch traject aan de
officieel vereiste afstand, nl. 42,195 km.
Info: André Migneau - T 051 50 31 29
W www.marathons.be
Organisatie: vzw ‘In Flanders FieldsMarathon i.s.m MACW Nieuwpoort en
Stad Nieuwpoort

Halve Marathon
van Nieuwpoort
11 september 2016

Inschrijvingen
Je kan je enkel vooraf online inschrijven
t.e.m. 4 september 2016 via www.macw.
be of via www.macwnieuwpoort.be. Speciale korting voor leden van de Vlaamse
Atletiekliga. De opbrengst gaat naar de
werking van de MS-Liga en het wetenschappelijk onderzoek naar Multiple
Sclerose!
De dag voor en de dag van de wedstrijd
kan er nog ingeschreven worden tussen
14 u. en 17 u. in of nabij de zaal Yseland,

in de Stedelijke Vismijn. Inschrijvingen
stoppen 45 min. voor het begin van de
wedstrijd. Startnummers worden niet
opgestuurd, maar kan je de dag voor en
dag van de wedstrijd ophalen.
Start en aankomst
De wedstrijden beginnen en eindigen op
de kaai naast de vismijn!
• 10.10 u.: Jeugdloop (1 km) met 3 leeftijdscategorieën - Gratis
• 10.35 u.: 3,5 km lopen - Kostprijs: €10
• 10 u. - 12 u.: start 3,5 km “Lopen en
wandelen voor MS” - Kostprijs: €10
• 10.45 u: halve marathon - Kostprijs:
€12
• 10.55 u: 7 km en 10,5 km - Kostprijs:
€10
• 14.00 u: Prijsuitreiking - Er zijn verschillende prijzen te winnen, afhankelijk van de reeks waarvoor je bent
ingeschreven, nl. geld-, tombola- en
natuurprijzen.
Info en organisatie:
Hans Vanwalleghem - T 0475 44 93 54
E hansvanwalleghem@msn.com

Veldloop voor lagere scholen
29 september 2016

Ook dit jaar richt de stedelijke Sportdienst van Nieuwpoort i.s.m. de M.A.C.W.
voor de 20ste maal de veldloop in voor de
Nieuwpoortse scholen. Deze veldloop is
bedoeld voor kinderen van het 1ste t.e.m.
6de leerjaar en vindt plaats vanaf 14 u.
in het Stedelijk Sportpark. Ouders en
familie zijn welkom vanaf 14 u.
De afstand voor het 1ste en 2e leerjaar is
400 m, voor het 3e en 4e leerjaar is het
700 m en voor het 5e en 6e leerjaar is
het 1100 m. Dit jaar delen we opnieuw
medailles, brevetten, waardebonnen,
stickers en aandenkens uit.

Sportdienst Nieuwpoort
T 058 23 75 40 - E sport@nieuwpoort.be

Sportkaarten te koop
Vanaf 19 september 2016 bieden we
terug tal van sportmogelijkheden aan.
Een sportkaart van 20 sportbeurten
kost €20 (incl. verzekering) en kan je
in het zwembad kopen. Indien je geen
kaart wenst te kopen, kan je per sportbeurt (€1,75) afzonderlijk betalen en dit
alleen aan de kassa van het zwembad.
Met eenzelfde kaart kunnen verschillende sportlessen gevolgd worden.
De sportlessen gaan wekelijks door, behalve tijdens de schoolvakanties en op
feestdagen. Bij aanvang van de sportles
stempelt de lesgever de kaart af. Bij

activiteiten in het zwembad gebeurt dit
aan de kassa van het zwembad.
Keuze van het sportaanbod:

Maandag
Seniorengym vanaf 55 jaar: 14 u. tot 15
u. in Ysara.
Kleuterturnen voor het 1ste kleuter van
16.45 u. tot 17.30 u. en voor het 2de en
3de kleuter van 17.30 u. tot 18.15 u. in de
Stedelijke sportzaal.

Dinsdag
Seniorengym vanaf 55 jaar: van 9.30 u.
tot 10.30 u. in de Stedelijke sportzaal.

Omnisport tot 55 jaar: 10.30 u. tot 11.30
u. in de Stedelijke sportzaal.
Bodyfit: 19 u. tot 20 u. in de Stedelijke
sportzaal.

Woensdag
Omnisport voor 1ste t.e.m. 3e leerjaar
van 13 u. tot 15 u. en voor het 4e t.e.m.
6e leerjaar van 15 u. tot 17 u. in de
Stedelijke sportzaal.

Donderdag
Multi-sportnamiddag voor alle
leeftijden: 14 u. tot 16 u. in de Stedelijke
sportzaal.

vrije tijd
Maand van de sportclub
1 t.e.m. 30 september 2016
Tijdens deze dynamische sportmaand
zetten honderden Vlaamse sportclubs en
sportdiensten hun werking en hun activiteiten extra in de kijker. Een sportclub
is immers de plaats bij uitstek waar je levenslang kan sporten onder kwalitatieve
sporttechnische begeleiding.
De Sportdienst Nieuwpoort neemt de
organisatie en de coördinatie van dit
gebeuren op zich en dit in samenwerking
met enkele Nieuwpoortse sportclubs.
Via de scholen zullen posters en flyers
verspreid word om zo leerlingen aan te
moedigen om een bezoek aan de deelnemende sportclubs te brengen.
Hieronder de deelnemende sportclubs
en hun initiatiemomenten:

Atletiek
Waar? Atletiekpiste, Dudenhofenlaan 2B
Club? MACW Nieuwpoort
Wie en Wanneer? Elke woensdag van
17.45 u. tot 18.45 u.(6 t.e.m. 11 jaar), elke
woensdag van 19 u. tot 20.15 u. (vanaf 12
jaar) en elke vrijdag van 19 u. tot 20.15 u.
(vanaf 12 jaar)

Badminton
Waar? Stedelijke sportzaal Nieuwpoort
Club? Recreatieve Badmintonclub
Nieuwpoort
Wie en Wanneer? Elke maandag van
20.30 u. tot 22.30 u. (jeugd en volwassenen) en elke donderdag van 17.45 u tot
18.45 (vanaf 6 t.e.m. 14 jaar)

Boogschieten Staande Wip

Tennis

Wie? Iedereen vanaf 10 jaar
Waar? Sport Vlaanderen, Brugsesteenweg 9
Club? KHG Sint Sebastiaan
Wanneer? Elke zondag van 10 u. tot 12 u.

Wie? Vanaf 6 t.e.m. 12 jaar
Waar? Astridpark Nieuwpoort
Club? KTC Issera
Wanneer? Zaterdag 17 september 2016
van 10 u. tot 12 u.
Voorinschrijving tot 14 september 2016
via E jeugdbestuur@issera.be

Muay Thai en Mixed Martial
Arts
Wie? Alle leeftijden
Waar? Stedelijke sportzaal Nieuwpoort
Club? Westcoast MMA
Wanneer? Elke dinsdag van 20 u. tot 22
u., elke vrijdag van 20 u. tot 22 u., elke
zaterdag van 16.30 u. tot 18 u. en elke
zondag van 10 u. tot 11.30 u.

Taekwondo
Wie? Alle leeftijden
Waar? Stedelijke sportzaal Nieuwpoort
Club? TaeKwon Do Club Nieuwpoort
Wanneer? Elke maandag van 19 u. tot
20.30 u. en elke vrijdag van 18.30 u. tot
20 u.

Voetbal
Waar? Terrein KSVN, Dudenhofenlaan 2D
Club? KSVN
Wie en Wanneer? Elke woensdag van
18 u. tot 19 u. Er zijn 2 groepen: “Meisjes aan de top” (voor meisjes van alle
leeftijden) en “De nieuwe Rode Duivels”
(kinderen van 6-7-8 jaar).

Zwemmen
Wie? +6 jarigen die al kunnen zwemmen
Waar? Stedelijk zwembad Nieuwpoort
Club? Vrije Zwemmers Nieuwpoort
Wanneer? Elke dinsdag van 17.30 u. tot
18.30 u. of 18.30 u. tot 19.30 u.

Tafeltennis

Waterpolo

Wie? 8 t.e.m. 12 jaar
Waar? Stedelijke sportzaal Nieuwpoort
Club? Tafeltennisclub Nieuwpoort
Wanneer? Elke woensdag van 18 u. tot
19 u.

Waar? Stedelijk zwembad Nieuwpoort
Club? Waterpoloclub Nieuwpoort
Wie en Wanneer? Elke dinsdag van 20 u.
tot 21.30 u. (vanaf 16 jaar) en elke zaterdag van 12 u. tot 13.30 u. (vanaf 8 jaar).
Wel minimum 50 m kunnen zwemmen!

Start To Run 2016

Kleuterboemeldagen

De Sportdienst organiseert i.s.m. MACW een jogcursus
vanaf 5 september 2016 op de atletiekpiste van het sportpark De Lenspolder. Deze cursus zal 10 weken duren en
vindt plaats elke maandag-, woensdag- en vrijdagavond om
19 u. De eerste les start uitzonderlijk om 18.30. De kostprijs
is €30 (incl. verzekering en begeleiding tijdens de cursus.

De Sportdienst organiseert de 8ste editie van de kleutersportdag voor alle Nieuwpoortse scholen. Aan de hand van
uitgewerkte bewegingslandschappen, in de sportzaal en in
het zwembad, kunnen kleuters hun grote en kleine motorische vaardigheden ontwikkelen. De kleuterboemeldag heeft
plaats in de Vrije Basisschool ‘Stella Maris’ op dinsdag
18 oktober 2016 en in de Gemeentelijke Basisschool ‘De
Pagaaier’ en de Basisschool ‘De Vierboete’ op donderdag
20 oktober 2016.

Info en inschrijving: Robrecht Beyes T 0468 25 80 89 of
Sportdienst - T 058 23 75 40.

vrije tijd
Herfstsportkampen 2016
31 oktober t.e.m. 4 november 2016 (niet op 1 november)
In de herfstvakantie staan er heel wat
sportkampen o.l.v. gediplomeerde lesgever voor verschillende doelgroepen
gepland.

activiteiten in het Stedelijk Zwembad op
het programma. Opvang kan geregeld
worden.

Sportreis rond de wereld:
• Voor leerlingen van het 1ste, 2de en 3de
leerjaar: 8.30 u. - 11.30 u.
• Voor leerlingen van het 4de, 5de en 6de
leerjaar: 13.30 u. - 16.30 u.
De kostprijs voor Nieuwpoortenaars
bedraagt €24 en voor niet-Nieuwpoortenaars €28 (incl. verzekering). De
sportkampen gaan door in de Stedelijke
Sportzaal van Nieuwpoort. Er staan ook

Sportdienst Nieuwpoort - T 058 23 75 40

zwembad

Openingsuren*
De vakantie is alweer achter de rug en
vanaf donderdag 1 september 2016 gelden volgende openingsuren:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

9.00 u. - 12.00 u.
14.00 u. - 20.00 u.
9.00 u. - 12.00 u.
gesloten in de namiddag
7.00 u. - 12.00 u.
13.30 u. - 20.00 u.
9.00 u. - 20.00 u.
9.00 u. - 12.00 u.
14.00 u. - 21.00 u.
9.00 u. - 12.00 u.
13.30 u - 18.00 u.
9.00 u. - 13.00 u.
gesloten in de namiddag

Watergewenning
Vanaf zaterdag 17 september 2016 start een nieuwe reeks watergewenning. De
lessenreeks bestaat uit 12 lessen die elk 30 minuten duren. In kleine groepjes leren
kleuters op een leuke manier in het water springen, drijvend onder water kijken, de
weerstand van water ervaren etc. Op deze manier leert je kind al spelend de basistechnieken van het zwemmen.
Prijs: €50 (kinderen van Nieuwpoort), €55 (kinderen niet gedomicilieerd in Nieuwpoort)

* Aangepaste uren tijdens de herfstvakantie
(zie www.nieuwpoort.be).

Aquacycling

Halloween

Alle liefhebbers van Aquacylingkunnen hun hart ophalen
want na de herfstvakantie (na 6/9) starten de nieuwe lessen.
Meer info aan de kassa van het zwembad en op www.
nieuwpoort.be.

Op maandag 31 oktober 2016 staat het zwembad in het
teken van Halloween. Voor meer informatie, bezoek onze
website www.nieuwpoort.be. Vanaf oktober zijn er flyers
aan de kassa van het zwembad en bij alle stadsdiensten te
verkrijgen.

Stedelijk Zwembad Nieuwpoort
T 058 23 38 88 E zwembad@nieuwpoort.be

vrije tijd
Start sportpassenseizoen najaar 2016
Vanaf maandag 19 september 2016 gaan
alle activiteiten met de sportpas opnieuw
van start. De sportlessen gaan wekelijks
door, uitgezonderd op feestdagen en
tijdens schoolvakanties. Een sportpas
kan je in het Stedelijk Zwembad en bij de
Sportdienst aankopen. Daarvoor betaal
je €25 of €1,75 per activiteit. Voor de
zwemactiviteiten dient de ingang apart

betaald te worden. De flyers zijn verkrijgbaar bij alle stadsdiensten.
Hieronder volgt het programma van het
zwembad:
• Vanaf maandag 19 september 2016 is
er aquafitness op 19/9, 26/9 en 3/10.
Telkens van 19 u. tot 19.45 u. Aquajogging gaat door op 10/10, 17/10 en

24/10 en dit van 19 u. tot 19.45 u.
• Vanaf woensdag 21 september t.e.m.
21 december 2016 is er aqua-gym
voor senioren van 9.30 u. tot 10.20 u.

Kassa zwembad en de sportdienst of www.nieuwpoort.be

Cursus Hoge Redder
De cursus Hoger Redder start op zaterdag 10 september 2016 en loopt t.e.m. 14 januari 2017. De opleiding duurt 64 u. in totaal
en vindt elke zaterdag van 8 u. tot 13 u. in het Stedelijk Zwembad van Nieuwpoort plaats.
Je moet minimum 17 jaar worden of zijn in 2016 en het ‘voorbereidend reddersbrevet’ bezitten of behalen. De kostprijs bedraagt €230 (inclusief cursustekst).
Info en inschrijven: www.bloso.be - VTS-secretariaat - Sofie Journée - T 02 209 47 53 - E sofie.journee@sport.vlaanderen.

Overgangscursus naar ‘Hoge Redder’
Het Stedelijk Zwembad Nieuwpoort is op
zoek naar redders! Iedere vakantie, op
feestdagen en in het weekend heeft het
Stedelijk zwembad jobstudent-redders
nodig om de drukte op te vangen. De

overgangsmodule ‘Redder aan Zee’ naar
‘Hoger Redder’ gaat door in Oostende en
start op zaterdag 8 oktober 2016. Jezelf
inschrijven kan tot 22 oktober 2016 (max.
24 deelnemers). De kostprijs is €115.

www.bloso.be - VTS-secretariaat
Sofie Journée
T 02 209 47 53
E sofie.journee@sport.vlaanderen

toerisme

Belle Epoque Weekend 2016
Op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 september 2016 stapt Nieuwpoort in de teletijdmachine en keert naar de Belle Epoque
terug. Tijdens het Belle Epoque weekend bieden we je een kleurig en verrassend schouwspel aan en proberen we de weelderige
periode zo goed mogelijk weer te geven. Wij hebben allerlei leuke activiteiten en bezienswaardigheden voor je klaar staan.

Vrijdag 16 september 2016
Baron Crombez ontvangt de gasten voor
de feestelijke opening van het Belle
Epoque weekend in de Barkentijn om 20 u.

Zaterdag 17 september 2016
In de Chagall kan je vanaf 19 u. van
een uitgebreid Belle Epoque diner met
muzikale omlijsting genieten en word je
met een koets onthaald tot 20.30 u. De
kostprijs van het menu bedraagt €55
(exclusief dranken).

Zondag 18 september 2016
Op zondag staat de exclusieve oldtimerhappening op het programma, die uit de

volgende activiteiten bestaat:

(kinderen 6-12 jaar)

• 9 u.: verzorgd ontbijt in de Stadshalle
van Nieuwpoort. De auto’s zijn te bewonderen op het Marktplein.
• 10 u.: vertrek voor een rondrit met stop
voor een drankje.
• 13 u.: aperitief en verzorgde lunch
in de Barkentijn + oldtimers van de
Torhoutse Oldtimer Club op de Zeedijk
van 13 u. tot 16 u.
• 16 u.: vertrek parade Lombardsijdestraat en Albert I-laan.
• 17 u.: avondmaal aangeboden in de
Stadshalle van Nieuwpoort, door Stad
Nieuwpoort.

Zaterdag 17 en 18 september 2016

Per auto voorziet Stad Nieuwpoort een
verrassing in de vorm van een goodie bag!
Info en organisatie: Inschrijven voor 12/9
via TOCAR vzw - T 050 21 65 24 of
T 050 21 64 21 - toc.torhout@gmail.com
Prijs: €34 (leden), €37 (niet-leden), €22

Belle Epoque dorp met oude ambachten,
volksspelen, carrousels en concertorgel
van 10.30 u. tot 18.30 op het Hendrikaplein en op de Zeedijk t.h.v. de Barkentijn. Brocanterie vanaf 8 u. Daarnaast zijn
er doorlopend koets- en tramritten.
Op zaterdag en zondag kan je ook aan
de Belle Epoque-wandeling met gids
en figuranten deelnemen. Zaterdag om
10.30 u., 14 u. en 16.30 u. en zondag om
10.30 u. en 14 u. Vooraf inschrijven bij
Toerisme Nieuwpoort, Hendrikaplein 11
is noodzakelijk. De kostprijs bedraag €1.
Dienst Toerisme
Marktplein 7 of Hendrikaplein 11
T 058 22 44 44
E info@nieuwpoort.be
W www.nieuwpoort.be

vrije tijd
kinderboerderij ‘de lenspolder’

De vlindertuin
Elk jaar staan er wekelijks vrijwilligers paraat om onze vlindertuin te
onderhouden. Met een glimlach en een
snoeischaar zorgden zij ook deze zomer

dat de vlindertuin een lust voor het oog
van fietsers en wandelaars was.
Op 7 augustus 2016 vond er opnieuw
een Vlinder-mee-dag plaats. Daardoor

kwamen niet enkel vlinders, maar ook
fladderende kinderen naar de Kinderboerderij.

Natuurwandelingen

duinwandelingen, wandelingen rond de
Koolhofput etc.
Wil je ook eens mee genieten van een
natuurwandeling dit najaar? Pen de volgende data dan alvast in je agenda neer:
• Woensdag 2 november 2016: wandeling in natuurreservaat De IJzermonding - afspraak aan de parking van de
Halvemaanstraat om 10u.;
• Donderdag 3 november 2016: schelpenwandeling in Nieuwpoort-Bad - afspraak op het Hendrikaplein om 10.30 u.

Met de boer op pad
De klassieker ‘Met de boer op pad’ wist
dit jaar heel wat enthousiaste kinderen aan te trekken. Tijdens deze leuke
activiteit aten zowel kinderen als dieren
gezonde hapjes. Daarnaast stond er
nog heel wat leuks op het programma:
konijnen aaien, kippen voederen en
lachen naar Greetje de ezel en Célien
het varken. Als afsluiter kregen ze nog
een stempeltje en zo was de activiteit
helemaal geslaagd. Welk kind wil dat nu
niet eens meegemaakt hebben?!

Dat de natuurwandelingen in Nieuwpoort een succes zijn, is al lang geen
geheim meer. Meer dan 50 toeristen per
gidsbeurt zijn meer regel dan uitzondering. De combinatie van goed opgeleide
natuurgidsen en de prachtige natuur in
Nieuwpoort dragen bij tot een topactiviteit. Het aanbod bestaat onder meer
uit wandelingen in het natuurreservaat
van de IJzermonding, schelpen- en

Papieren bloemen
Zon, een zalig zeebriesje en veel kleurige bloemen. Een tafereel dat we deze zomer
veel gezien hebben! Talrijke creatieve jongens en meisjes creëerden met plezier hun
eigen papieren bloemen. Alle soorten bloemen kwamen aan bod: rozen, tulpen, krokussen etc. of ze opteerden voor een eigen creatie.
Deze creaties konden ofwel als souvenir van een vakantie aan zee ofwel als koopwaar
dienen. De kinderen haalden de beste verkoper in zich naar boven en probeerden
zoveel mogelijk schelpen in ruil voor hun bloemen te krijgen.

Brood bakken
Deze zomer bakten we driemaal per week brood in de Kinderboerderij. Heerlijke suikerbroden,
witte broden of kruidige heksenbroden passeerden de revue. Zowel de allerkleinsten als de
wat grotere kinderen waren heel enthousiast om te wegen, te kneden en zelfs om achteraf de
troggen te helpen schoonmaken.
Als de broden dan uiteindelijk in de oven gingen, duurde het wachten wel wat lang. Gelukkig
stonden Mieke en haar ezel klaar en brachten ze een leuke show voor de kinderen. Een half uur
later verschenen niet enkel versgebakken broden, maar ook een heleboel blije gezichten.

vrije tijd
landbouw en visserij

Oesterbeurs Nieuwpoort voor het goede doel!
21, 22 en 23 oktober 2016
Kom proeven van koude én warme oesters en geniet van een glaasje champagne in
de oesterbar van de Nieuwpoortse Blauwe Boei in de Vismijn.
In de stedelijke vismijn staan de mensen
van vzw Nieuwpoortse Blauwe Boei klaar
op de oesterbeurs met heerlijke oesters
afkomstig van Ria d’Etel ( 56 - Morbihan).
De oesters worden door oesterkweker
J.N.Yvon en zijn medewerkers geopend.
Je kan er niet alleen terecht voor heerlijke warme of koude oesters, maar ook
voor een verfrissende Noorse schotel,
gebakken vis, verse Nieuwpoortse garnaalsoep, een schotel met charcuterie
of lekkere foie gras. Wie dit wenst kan
aan de ingang van de stedelijke vismijn
oesters kopen om mee naar huis te
nemen. Er kan uiteraard ook gezellig
iets aan de bar gedronken worden. Het
aanbod bestaat uit frisdrank, bier, wijn,
cava en champagne. Alvast aanduiden in
je agenda is de boodschap!
Op 21, 22 en 23 oktober brengt Duo Stévy
een muzikaal spektakel in de Vismijn.
Onder het motto ‘U vraagt, wij draaien’
kunnen er tijdens de Oesterbeurs
verzoeknummers aangevraagd worden.
Ambiance verzekerd!

De inkom van de Oesterbeurs en de
verplaatsing met het toeristisch treintje
is helemaal gratis. Deze shuttle service
heeft haltes bij de Vismijn, bij dienst
Toerisme (Hendrikaplein 11) en bij de
Nieuwpoort Internationale Boat Show.
Het tijdschema van het toeristische
treintje is als volgt:
vrijdag: 17 u. tot 21 u., zaterdag: 11 u. tot
21 u. en zondag van 11 u. tot 18 u.

Organisatie: Nieuwpoortse Blauwe Boei
in samenwerking met de La Bouée Bleue
en Stad Nieuwpoort.

Dienst Toerisme
Marktplein 7
T 058 22 44 44
E info@nieuwpoort.be

Nieuwpoort International Boat Show
21 t.e.m. 23 oktober 2016

Op de Nieuwpoort International Boat
show kan je terecht voor de aankoop
van nieuwe en tweedehandsboten. Elke
boot-enthousiast zal vinden wat hij
zoekt. De 13de editie van de Nieuwpoort
International Boat Show gaat door van
21 t.e.m. 23 oktober 2016 en legt de focus op kwaliteit en beleving, voor zowel

de exposanten, als de particulieren en
de bezoekers. Dit jaar zal de overdekte
beurs tot 4000 m2 groeien met een capaciteit van 250 boten. Bovendien wordt
de Boat Show, die doorgaat op en rond
het water, interactiever dan ooit. Meer
info op www.nibs.be!
Locatie: VWW Nieuwpoort, Watersportlaan 11

Dag van de Garnaal
1 oktober 2016
Op 1 oktober 2016 staat alles opnieuw in teken van de kaviaar van de Noordzee:
de garnaal. Iedereen kan aan talrijke activiteiten deelnemen en van lekkere garnalenhapjes in de Vismijn van Nieuwpoort genieten.
Het programma is beschikbaar bij de Dienst Landbouw en Visserij.
T 058 22 49 71

varia
Awel, ik wil …
… een vrijwilliger worden bij Awel?
Awel beantwoordt jaarlijks meer dan
25.000 oproepen van kinderen en jongeren via telefoon, e-mail, chat of forum.
Als vrijwilliger luister jij naar die vele

vragen en verhalen. Je denkt en voelt
mee met je oproepers en maakt zo het
verschil voor die ene jongen of dat kleine
meisje.

Awel, ik wil nog meer en schrijf me
in! Kijk snel op W www.awel.be/wordvrijwilliger of geef een seintje via E info@
awel.be of T 02 534 37 43.

PanTheater
De jongste productie van het PanTheater Nieuwpoort is een bewerking van de Griekse tragedie
van Euripides ‘De Kinderen van Herakles’.
Spelers: Riham Aman, Sofia Angel,
Dominique Antonissen, Mathieu
Blancke, Yihan Chou, Brigitte De Cock,
Ianna Feyaerts, Mariam Grigoryan,
Kilian Lecocq, Weikang Liu, Lore
Rammeloo, Hugo Sercu, Nathalie
Solard, Ignace Vandewalle, Patrick Van
Glabeke, Nathalie Solard, Lore Van
Glabeke en Ann Vanroose.
Herakles is een halfgod die in Argos
woont, een stadstaat op het Griekse vasteland. De koning van Argos, Eurystheus,
is jaloers op de legendarische kracht en
slimheid van Herakles en zint op wraak.
Na de dood van Herakles straft koning
Eurystheus de kinderen van Herakles
door ze uit Argos te verbannen. Ze
vluchten onder begeleiding van Iolaos,
de beste vriend van Herakles, en Alcmene, de moeder van Herakles.

Schaakclub Nieuwpoort
De Schaakclub van Nieuwpoort staat
open voor iedereen. Aansluiten bij deze
groepering is volledig gratis en opent
elke vrijdagavond vanaf 19.30 u. zijn deuren. Schaakpartijen gaan altijd door in
het Kaartershuisje in de Leopold II-Laan.
Willy Vandenberghe - T 058 23 54 65

Turnclub Ydrina
zoekt extra leden
Turnclub Ydrina, afdeling van vzw
Markant, zoekt enthousiaste dames
om te turnen. De turnsessies gaan
elke donderdag van 20.30 u. tot
21.30 u. door in de turnzaal van de
Basisschool Stella Maris. De lessen
starten vanaf 1 september 2016.
Interesse? Info: Dianne Mylle
G 0475 34 40 93.

Deze treurige groep politieke vluchtelingen wordt nergens geaccepteerd. Uit
elke Griekse stadstaat worden ze weggejaagd tot ze de koning van Athene
tegenkomen. Hij vindt het zijn ethische
plicht de vluchtelingen te accepteren.
Wie naar het stuk kijkt, interpreteert
het oude verhaal de hele tijd in een
hedendaagse context. Dit dankzij regisseur Paul Houwen, die ook instond voor
de bewerking en vertaling.

Cursus Rode Kruis
Het Rode Kruis Nieuwpoort organiseert dit najaar verscheidene
cursussen voor de bevolking. Op 23
september 2016 en 9 december 2016
om 19 u. organiseren zij een cursus
AED (Automatische Externe Defibrillator). Deze les zou een drietal uur
duren. Daarnaast organiseren ze op
19 oktober 2016 om 19 u. een opfrissingcursus EHBO. Deze opleiding is
bedoeld voor iedereen die ooit al een
cursus eerste hulp gevolgd heeft.
Alle cursussen gaan door in hun
lokaal in de Vismijn van Nieuwpoort.
Info: Ludo Lauwers - G 0478 7894 05
E vorming@nieuwpoort.rodekruis.be

Wanneer? Première op vrijdag 7 oktober 2016 om 20 u. Andere voorstellingen op zondag 9 oktober (om 15 u.) en
op zaterdag 22 oktober (om 20 u).
Waar? Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14, Nieuwpoort.
Tickets: €9 (cultureel abonnement
geldig), via de dienst Toerisme, via de
infobalie stadhuis of via info@pantheater.be. Reservaties via G 0475/86 91 02.

Boek
De Schipperswinkel
en de Twee
Gezusters
Roger Arnoys (Nieuwpoort, 1933)
is auteur van diverse historische
notities over de binnenscheepvaart
in Nieuwpoort en omstreken. Zijn
nieuwste werk heet ‘De Schipperswinkel en de Twee Gezusters’. Dit
verhaal gaat over de bevoorrading
van de schippersfamilies tijdens de
rantsoenereringsdagen van de Tweede Wereldoorlog en over het binnenvaartschip ‘Les deux Sœurs’, beter
bekend als de ‘Twee Gezusters’.
Info: www.shopmybooks.com zoeknaam Arnoys.

BINNENKORT IN HET PLOPSA THEATER
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

WOENSDAG 28/09/2016

PAUL BRUNA • BART KAËLL • VANESSA CHINITOR

€15
ipv 20

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

in beeld
Diamanten jubileum
Louis Oldyck en Lucienne (Sophie) Deboelpaep
traden op 7 juli 1956 in het huwelijk. Louis ging
aan de slag bij zijn vader die zelfstandig stukadoor was. Na 50 jaar hard werken werd het bedrijf
door zijn zoon Martin overgenomen. Hij werd op
zijn beurt opgevolgd werd door kleinzoon Robin.
Lucienne werkte als huishoudster bij een dokter
en een notaris. Het echtpaar vestigde zich in 2007
in Nieuwpoort-Bad. De jubilarissen hebben een
hechte band met hun familie en zijn bijzonder
trots op hun achterkleinkind!

Diamanten paar
Martha Vandenbohede en Karel Theunynck
huwden op 9 juni 1956. Karel werkte jarenlang
als vrachtwagenchauffeur terwijl Martha haar
handen vol had met de zorg voor hun kroostrijk
gezin. De jubilarissen kregen samen zes kinderen
en zijn bijzonder trots op hun twaalf kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.

Vijftig jaar gehuwd
Arlette Herygers en Herman Lamoen stapten op
8 juli 1966 in het huwelijksbootje. Herman werkte
jarenlang als ervaren vakman bij diverse bedrijven gespecialiseerd in verwarmingsinstallaties
en sanitair. Het echtpaar verhuisde van Hoboken
naar Nieuwpoort-Bad. Beide jubilarissen houden
van wandelen en fietsen en zijn bijzonder trots op
hun twee kinderen en twee kleinkinderen.

in beeld
Gouden jubileum
Monica Verschaeve en Bernard Kindt stapten op
8 juli 1966 in het huwelijksbootje. Bernard werkte
40 jaar bij het carrosseriebedrijf Delaere in
Torhout. Monica ging na haar studies aan de slag
als schoonmaakster in een Brugs ziekenhuis. Het
gouden paar heeft drie kinderen en een kleinzoon. Beide jubilarissen zijn grote wielerliefhebbers en trokken vroeger elk jaar naar de Ronde
van Frankrijk.

Zestig jaar gehuwd
Rachel Matthys en Nestor Watrin traden op 15
mei 1956 in het huwelijk. Nestor heeft een mooie
carrière bij de Kredietbank in Brussel achter
de rug. Het koppel heeft veel in Europa gereisd.
Nadat ze vele jaren hun vakantie in Nieuwpoort
doorbrachten, besloten ze in 2015 zich definitief
te vestigen in Nieuwpoort-Bad. Het diamanten
paar heeft een dochter en twee kleindochters.

Diamanten paar
Marguerite Van Hulle en Omer Serpieters huwden
op 29 mei 1956. Het koppel baatte een eigen
landbouwbedrijf uit, dat in 1990 werd overgenomen door hun zoon Luc. Omer was ook 16 jaar
chauffeur bij het bouwbedrijf Verhelst in Oudenburg. Marguerite is een fervente kaartster en is
samen met haar man lid van Okra. De jubilarissen hebben drie zonen, zes kleinkinderen en twee
achterkleinkinderen.

in beeld
Cheque Oesterbeurs voor
Sailing Challenge 4 MS
De vzw Blauwe Boei overhandigde op 14 juni ll.
een cheque van €2.000 aan de organisatoren van
de Sailing Challenge 4 MS. Initiatiefnemer Ruben
Donné wil met zijn zeiltocht de aandacht vestigen op het onderzoek naar MS, een zenuwziekte
waaraan zijn vader lijdt. De zeiler vertrekt op 1
oktober a.s. vanuit Nieuwpoort richting Kaapstad
en houdt even halt in Brazilië. Ruben wil de zeiltocht afleggen in 60 dagen.

Cheque Oesterbeurs
voor stedelijke
gehandicaptenraad
De stedelijke adviesraad voor personen met een
handicap ontving op 14 juni ll. een cheque van
€1.000, die werd geschonken door de vzw Blauwe
Boei. Deze aanzienlijke geldsom werd aangewend
om de aankoop van nieuwe strandrolstoelen
gedeeltelijk te financieren.

Nieuwe strandrolstoelen
Nieuwpoort introduceerde in 2002 als eerste
badplaats strandrolstoelen voor mensen met
een beperking. Op 24 juni ll. werden vier nieuwe
strandstoelen en een strandrolstoel voor kinderen van 5 tot 12 jaar voorgesteld. De stedelijke
adviesraad kon opnieuw rekenen op de financiële
steun van diverse serviceclubs.

in beeld
Nieuwe wandelgids
De Shoppinghandelaars pakten dit voorjaar
opnieuw uit met een wandelgids. De vernieuwde
wandelgids loodst de bezoeker langs de vele
bezienswaardigheden in Nieuwpoort-Stad. De talrijke horecazaken komen eveneens aan bod. De
gids bevat tevens een familiezoektocht waarvan
de deelnemers kans maken op een mooie prijs.

Reuzenstoet
Nieuwpoort was op 10 juli ll. in de ban van de
reuzen. Zo’n 140 reuzen stapten op in de reuzenstoet die door de straten van Nieuwpoort-Stad
trok. Gastheer was Jan Turpijn, een van de meest
bekende en grootste reuzen van Europa. Na
de doortocht werd iedereen uitgenodigd op de
reuzendans. Daags voordien werd de nieuwste
reuzentelg Hendrik Geeraert gedoopt.

Vlaggenschip Endlich
Het prachtige zeilschip ‘de Endlich’ was een van
de blikvangers tijdens het nautisch event Open
Klassieke Schepen. De Endlich was sinds 2014 uit
de vaart maar heeft nu een prachtige ligplaats op
het einde van ponton K in de Koninklijke Yachtclub Nieuwpoort. Wie wil meevaren met het vlaggenschip van Nieuwpoort kan een e-mail sturen
naar roger.linthout@hotmail.com.

in Nieuwpoort
activiteiten
2 september
Beiaardbezoek
Info over de geschiedenis van het instrument, beklimming tot bij de klokken,
prachtig panoramisch zicht en een demo
op de beiaard. Afspraak om 10 u. Gratis.
Vooraf reserveren bij de dienst Toerisme.
Info: http://nieuwpoortbeiaard.wix.com.

4 september 2016

Beleef een onvergetelijke dag op zee
of op de IJzer en steun ook nog eens
2 lokale goede doelen: De Sleutel en
Sail4Children. Info en organisatie: Fifty
One Club Nieuwpoort en VVW Nieuwpoort - www.varenvoorhetgoededoel.
be. Kostprijs: €30 (volwassenen) en €15
(kinderen van 7 tot 14 jaar). Inbegrepen:
zeiltocht op zee of boottocht naar Diksmuide, lunchpakket en receptie. Locatie:
VVW Nieuwpoort – Watersportlaan.

11 september 2016

G-zeilen

Wandelclub Nieuwpoort

Zeilcursus met aangepast materiaal voor
mensen met een beperking o.l.v speciaal
opgeleide lesgevers. Van 11 u. tot 17 u.
Info: KYCN - Krommehoek 1 - T +32 58 2
344 13 - Sabine@kycn.be - www.vyf.be.

Wandeltocht in Nieuwpoort en Lombardsijde. Start aan Camping Kompas.
Kostprijs: €1,50. Info: Freddy De Cuyper
T 058 24 21 58 - G 0478 28 70 93
monfred51@gmail.com – www.wandelclubnieuwpoort.be

6 september 2016
Lotto Belgium Tour
Wielerwedstrijd voor elite dames van
15 u. tot 17.15 u. De proloog van 4,5 km
start en eindigt op het Loodswezenplein.
Organisatie: Belgium Ladies Cycling VZW
i.s.m. Stad Nieuwpoort.

7 september 2016
Beiaardconcert
Concert door Els Debevere met thema
‘Reis om de wereld in 60 minuten’. Beneden aan de beiaardtoren kan het concert
gevolgd worden op een groot scherm.
Afspraak om 20 u.
Info: http://nieuwpoortbeiaard.wix.com/.

9 september 2016
Beiaardbezoek

11 september 2016
Time to meet Singles
Tijdens deze wandeling in Nieuwpoort van
7 of 12 km brengt Time to Meet singles
bij elkaar. Aanvang om 13 u. Basisprijs:
€25. Locatie: Sportzaal Camping Kompas
- Brugse Steenweg 49. Info: reservaties@
timetomeet.be - www.timetomeet.be.

11 september 2016
Varen voor het Goede Doel

14 september 2016

14 u. tot 17 u. Prijs: €5 - leden OKRA: €3.
Info: OKRA - trefpunt 55+ Nieuwpoort ’t Schorrehof, Marktplein 16 – G 0479 43
19 86 - www.okra.be.

24 september 2016
Concert Les DéSAXéS ‘Saxophonissimo'
Les DéSAXés, een kwartet van saxofonisten, genereren de klanken van
Vivaldi, Bach, Brahms, Khatchatourian,
Debussy etc. Filmmuziek en genres als
jazz, flamenco, pop, samba etc. komen
ook aan bod. Bovendien nemen ze het
publiek mee op een muzikale wereldreis
vol humor en spektakel. Aanvang om 20
u. Kostprijs: €11 ADD, €13,50 -26 jaar
en 60 (ADD: €11,50), Jeugdvoordeelpas:
€5,5 (ADD: €6,75). Info: Cultuurdienst
Nieuwpoort - Centrum Ysara, Dienstweg
Havengeul 14 - www.cultuurnieuwpoort.be.

25 september 2016

Beiaardconcert

Seastar Beer Star Cruise

Laatste concert van het seizoen door Els
Debevere. Beneden aan de beiaardtoren
kan het concert gevolgd worden op een
groot scherm. Afspraak om 20 u. Info:
http://nieuwpoortbeiaard.wix.com/.

Geniet van een interactieve bierdegustatie o.l.v. een gediplomeerde zytholoog en
ontdek de finesse van het bierproeven en
dit tijdens een cruise doorheen het polderlandschap van de Westhoek. Van 11 u.
tot 16.30 u. Kostprijs: €65. Info: Rederij
Seastar - www.seastar.be.

16 september 2016
'Shake it baby - Perfecte cocktails'
Gezinsbond Ramskapelle - Sint-Joris
nodigt iedereen uit op de workshop
‘cocktails maken met degustatie’. Deze
workshop o.l.v. Franky Malbrancke start
met een volledige cocktail en nadien krijg
je nog 8 proevertjes. Locatie: Dorpshuis
d Oude Schole, Ramskapellestraat 1. Van
20 u. tot 22.30 u. Kostprijs: €10 voor leden Gezinsbond en €15 voor niet-leden.
Inschrijven voor 10 september. Info: els.
degrande@telenet.be - www.ramskapelleleeft.blogspot.be - T 058/24 26 44.

19 september 2016

26 september 2016
Praatcafé Sint-Michielskermis
In het praatcafé van 'OKRA trefpunt
Nieuwpoort' kan iedereen, samen met
vele OKRA-leden, meegenieten van een
doorlopende fotoreportage van onze
activiteiten tijdens het voorbije jaar. Van
14 u. tot 17 u. Kostprijs: €3 voor pannenkoeken met koffie of thee. Locatie: OKRA
- trefpunt 55+ Nieuwpoort, 't Schorrehof,
Marktplein 16. Info: G 0479 43 19 86 www.okra.be.

1 oktober 2016

Theatervoorstelling
Meneerke Parmentier

Tweedehandsbeurs
voor kinderartikelen

Meneerke Parmentier was rijk en rentenier. Op 49-jarige leeftijd trouwde hij met
juffrouw Emma Beukelaars. Na een paar
maanden was ze volstrekt onmisbaar.
Haar motieven worden voor de toeschouwer op het einde helemaal duidelijk. Van

Een tweedehandsbeurs van kinderkledij
en- spullen. Van 10 u. tot 16 u. Inschrijven vanaf 1 september via T 058 23 18
64. Kostprijs: €7. Info: monica_ternier@
hotmail.com. Organisatie: Gezinsbond
Nieuwpoort.

vacature in Nieuwpoort
3 oktober 2016
Klankreis
In de prachtige Sint-Laurentiuskerk staan
meer dan 80 Oosterse instrumenten opgesteld. Bij het binnenkomen wachten 16
gongs en een 60-tal klankschalen je op.
Breng een ligmatje, dekentje en kussen
mee. Kostprijs: €20. Van 19.30 u. tot 21 u.
Locatie: Sint-Laurentiuskerk, 6de Linieplein 1, Ramskapelle. Info: T 0477 411 497
- engelcirkel@gmail.com.

8 oktober 2016
Concert Clara Cleymans & Jo Mahieu 'Club 27'
Clara Cleymans is 27 geworden. Een mythische leeftijdsgrens die veel kleurrijke
figuren uit de muziekgeschiedenis niet
overleefd hebben. Samen met Jo Mahieu
brengt ze eigenzinnige versies van hun
nummers, aangevuld met anekdotes uit
hun leven. Basisprijs: €12. Info: City, Valkestraat 18 - www.cultuurnieuwpoort.be.

15 oktober 2016
Huiskamerconcert Catfish & Cotton
Luc en Marc Borms trokken weken rond
in de Mississippi Delta en speelden
muziek met de ‘giants of the blues’. Hun
reis resulteerde in het boek ‘Catfish &
Cotton: drivin’ down the blues highway’.
Dit boek wordt aan live muziek gekoppeld en geïllustreerd met beelden en
filmclips die ze tijdens hun reis maakten.
Van 19.30 u. tot 23 u. Prijs: €16. Locatie:
Mamèzon, Louisweg 70. Info: kunsthuismamezon@gmail.com - https://www.
facebook.com/KunsthuisMamezon/.

15 oktober 2016
An Nelissen - De Geluksmonoloog
Voor haar ultieme solovoorstelling gaat
An Nelissen het gevecht aan met al die
waanbeelden over “het geluk” en tegelijkertijd vraagt ze zich af of er eigenlijk
nog redenen zijn om gelukkig te zijn.
Basisprijs: €14. Locatie: Centrum Ysara
- Dienstweg Havengeul 14. Info: www.cultuurnieuwpoort.be - www.annelissen.be.

Terugkerende
activiteiten

Elke zondag van 4 september
t.e.m. 18 september 2016

activiteiten
van langere duur

Seastar Captainscruise

Expo ‘In Contrasten’

Bourgondisch genieten van een diner tijdens een boottocht tussen Nieuwpoort en
Diksmuide. Inschepen om 11u. Programma: afvaart naar Diksmuide, lunch, aankomst in Diksmuide, vrije tijd, afvaart naar
Nieuwpoort en terug in Nieuwpoort rond
16.30 u. Kostprijs: €55. Info en organisatie: Rederij Seastar, R. Orlentpromenade,
8620 Nieuwpoort. Info: www.seastar.be.

Francine Decaestecker exposeert haar
keramiek en beeldhouwwerk, terwijl
Chris Castelein haar foto’s tentoon stelt.
De vertrekbasis van Francine is het menselijk lichaam en de natuur. Het werk van
Chris start vanuit een vorm of een beweging die haar inspireert. Locatie: Oude
Pastorie, Hemmestraat 1, Ramskapelle.
Info: chris.castelein@skynet.be francine.decaestecker@hotmail.com

Elke woensdag van 21 september
t.e.m. 30 november 2016

T.e.m. 15 september 2016

CodeKraks Level 1

Ramskapelle 1914 waar het tij keerde…

Per 10 lessen worden de basisconcepten
van programmeren aangeleerd. Thuis
oefenen op online leerplatformen is ook
mogelijk. Leeftijd: 10 -12 j. Les van 15 u.
tot 16.30 u. Basisprijs: €240. Inschrijven:
www.codefever.be. Info: CodeFever VZW,
Atheneum Nieuwpoort, Arsenaalstraat 20.

Eind oktober 1914 vond de Slag bij
Ramskapelle plaats. Deze slag was
namelijk de aanleiding voor de vier jaar
durende stellingenoorlog. Foto’s, film,
teksten, voorwerpen en uniformen brengen dit tragische verhaal opnieuw tot
leven. Locatie: Pastorie Hemmestraat,
Ramskapelle. Info: www.nieuwpoort.be.

Elke zaterdag
Boerenmarkt
'H'eerlijke kwaliteitsvolle producten worden aangeboden op het Marktplein. Telkens van 9 u. tot 12 u. Locatie: Marktplein.

Elke dinsdag van 19 september
t.e.m. 19 december 2016
Cursus Stuurbrevet & Yachtman
Kiezen uit de cursus van 8 lessen die de
leerstof 'algemeen stuurbrevet' behandelt of voor het volledige pakket 'Yachtman' van 15 lessen. Cursus van 19 tot
22.30u. Basisprijs: €277 - enkel stuurbrevet: €130 - enkel Yachtman: €147.
Locatie: Vlaamse Vaarschool, Dienstweg
Havengeul 14. Info: T 058 23 52 32
zzs@vvwnieuwpoort.be.

Elke 1ste donderdag van de maand
Gezellig samenzijn
Senioren organiseren een gezellig
samenzijn in het centrum Ysara. Ideaal
om in een ontspannen sfeer mensen te
leren kennen. Van 14 u. tot 17 u. Info en
organisatie: Centrum Ysara - Dienstweg
Havengeul 14 - www.nieuwpoort.be.

T.e.m. 18 juni 2017
Expo De Groote Oorlog op doek. Frontschilders in Nieuwpoort 1916 – 1918.
In 1916 huisden enkele beeldende kunstenaars van het Belgische leger in Nieuwpoort. Zij zetten het leven en de dood aan
het front om in schilderijen en brachten
onverwacht vitaliteit en flair naar Nieuwpoort. Tickets: €7 = begrepen in ticket
Westfront. Jongeren (7-25 jaar): €5.
Locatie: Bezoekerscentrum Westfront.
Info: T 058 23 07 33 - westfront@nieuwpoort.be - www.westfrontnieuwpoort.be.

T.e.m. 30 april 2018
Coming World Remember Me:
workshop beeldhouwkunst
Word peter of meter en maak één van de
600.000 beeldjes uit klei voor de land art
installatie CWRM in Ieper. Bij elk beeldje
hoort een dog tag met 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.
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Dirk BAILLEUL
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Dirk

Astridlaan 19,
Astridlaan 19,
Nieuwpoort
Nieuwpoort
T 058 23 47 22
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F 058 23 91 47
F 058 23 91 47
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Immo Maritiem
• Strafrechtelijke verdediging en burgerlijke partijstellingen
Een vaste waarde in vastgoed!
nieuwpoort
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prestigieus project te Nieuwpoort
prestigieus project te Nieuwpoort
toplocatie - zeedijk In de kijker
toplocatie - zeedijk
Residenties ‘Cristal Place I en II’, Zeedijk
en Albert 1 laan (winkelstraat), Nieuwpoort

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

Albert 1 laan 281 I 8620 Nieuwpoort I T 058 23 78 79
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Hotel

Geniet van onze desserts en
kom onze nieuwe koffie proeven!
Geldig tot en met 31 december 2016

Deze bon is geldig voor twee personen,
bij afgifte krijgt u uw tweede kop koffie gratis
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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.
Productie van frees- en draaiwerk, snij- en plooiwerk,
alle laswerken, zowel grote als kleine series.
Steeds grote voorraad grondstoffen in staal, RVS en aluminium.
verkoop

verhuur

Isabelle Deconinck & Wim Vande Kerckhove
Kaai 43 - 8620 Nieuwpoort
058 62 44 66 - info@immodekaai.be

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!

%

1s
1g+
rati

with this voucher - valid untill 31-12-2016 - not combinable

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

