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VOORWOORD
Beste inwoners,
Het stemmige Marktplein in onze historische binnenstad is sinds 29 maart ll. een
flink stuk aantrekkelijker geworden. Op die
dag werd immers een prachtige zilverlinde
geplant in het bijzijn van zo’n 400 enthousiaste kleuters en leerlingen van de lagere
scholen van Nieuwpoort. Deze boom voor
de toekomst, die honderd jaar oud kan
worden, staat symbool voor een nieuw en
leefbaar Nieuwpoort. Onder de boom werd
een tijdscapsule met ruim 200 boodschappen van Nieuwpoortenaars, foto’s én een
fles Champagne de Nieuport geplaatst. Het
planten van deze prachtige boom is meteen de aanzet voor een groener Nieuwpoort. Zo worden het Maritiem park en
het Mauritspark opgewaardeerd en uitgebreid.
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Het voorjaar is niet enkel het seizoen waarin we voor meer groen in onze stad
zorgen; de lente is ook het seizoen waarin de vele liefhebbers van kunst en cultuur ruimschoots aan hun trekken komen.
Zo pakt de dienst cultuur uit met een resem voorjaarsexpo’s die in de stadshalle
op het Marktplein te bezichtigen zijn. Eén van de exposities staat in het teken
van de Week van de Amateurkunsten en heeft als thema ‘The Making Of’. Het
gedetailleerd programma leest u verder in dit blad.
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In het interactieve bezoekerscentrum Westfront Nieuwpoort is er vanaf zaterdag 24 juni a.s. een nieuwe tijdelijke thematentoonstelling te zien. De expo
‘Paard & Koning’ toont het verhaal van paard en vorst in oorlog en kunst en
bevat nog nooit getoonde topstukken uit het atelier van de beeldhouwer van het
ruiterstandbeeld van Koning Albert I.
Dit jaar is er opnieuw de openluchtexpositie ‘Kunst rond de torens’. Deze kunstbiënnale is vanaf 29 juni a.s. te bezichtigen in het stadscentrum.
Ondertussen kunnen de vele bezoekers en inwoners terecht in de beach bars in
onze bruisende badplaats. De eerste beach bars in Nieuwpoort vallen bijzonder
in de smaak, net als de talrijke terrassen die onze stad rijk is.
We kijken dan ook reikhalzend uit naar een kleurrijke lente met aangename
temperaturen en een mooie lange zomer met een flinke dosis zonneschijn!
Burgemeester Geert Vanden Broucke
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BEVOLKING & BURGERLIJKE STAND
Vernieuwen papieren rijbewijs
Mensen die nog steeds in het bezit van
een papieren rijbewijs zijn, moeten dit niet
zomaar laten vernieuwen. De papieren
rijbewijzen zijn nog altijd geldig in België
en in het buitenland, en dit tot 2033. Pas
in 2033 zal het Europese bankkaartmodel verplicht zijn. Het is dus absoluut niet
nodig om nu al bij de lokale overheid een
nieuw rijbewijs aan te vragen.
Een rijbewijs vernieuwen is enkel nodig
als je rijbewijs:
• verloren of gestolen is;

• beschadigd of onleesbaar geworden is;
• door een buitenlandse overheid ingetrokken werd.
Ook wanneer je echt niet meer op je foto
lijkt, is het nodig om een nieuw rijbewijs
aan te vragen. Het gaat dan niet om mensen die een ander kapsel hebben of plots
een bril of baard dragen, maar wel om
mensen die een foto hebben die al verschillende decennia oud is.
Wie toch in het buitenland een waarschuwing of een boete krijgt omdat zijn pa-

pieren rijbewijs niet meer geldig zou zijn,
kan bij diezelfde buitenlandse overheid in
beroep gaan. Stuur in dat geval dan ook
een attest van de lokale Belgische overheid of politie, waarin de geldigheid van je
rijbewijs wordt bevestigd, door.

Dienst bevolking, loket 2,
T 058 22 44 41

Met de kids-ID naar het buitenland
De Kids-ID is een identiteitsbewijs voor
kinderen jonger dan 12 jaar. Het document ziet eruit als een gewone elektronische identiteitskaart met een leukere
vlotte print als achtergrond. De Kids-ID is
3 jaar geldig en verplicht wanneer je met
je kind binnen de Europese Unie reist.
Waarmee dien je rekening te houden bij
de aanvraag van een Kids-ID?
• De aanvraag moet gebeuren door één
van beide ouders vergezeld van het

•

•
•
•

kind. Het afhalen van de Kids-ID kan
door één van beide ouders.
Bij de aanvraag dien je een recente
pasfoto van het kind (met witte achtergrond) mee te nemen. De foto moet
voldoen aan dezelfde kwaliteitsnormen als die van volwassenen.
De aanmaak van een Kids-ID
duurt 3 weken.
De kostprijs bedraagt € 6.
De kaart is 3 jaar geldig.

Dienst bevolking, loket 3,
T 058 22 44 43

Invullen aangiften personenbelasting aanslagjaar 2017
Personen die hulp wensen bij het invullen van de belastingaangifte over
het aanslagjaar 2017 kunnen zich elke
werkdag van 9 u. tot 12 u. aanbieden in
het administratief centrum FOD Financiën, Peter Benoitlaan 4, in Veurne.
Wegens de sluiting van het belastingkantoor particulieren in Nieuwpoort
worden er zitdagen georganiseerd in het
dienstgebouw van FOD Financiën, Juul
Filliaertweg 41 op volgende data:
• Maandag 22 mei 2017
• Maandag 29 mei 2017
• Maandag 12 juni 2017
• Maandag 26 juni 2017
Enkel op deze dagen staan er ambtenaren in Nieuwpoort ter beschikking om je
bij te staan. Zij zijn er telkens van 9 u. tot

12 u. en van 13 u. tot 16.30 u. Op andere
dagen is het dienstgebouw niet toegankelijk voor publiek.
Wacht niet tot het laatste moment om
uw aangifte in te dienen!
Om je snel en doeltreffend te helpen,
is het noodzakelijk om volgende documenten mee te brengen:
• Alle fiches m.b.t. inkomsten 2016:
lonen, werkloosheidsuitkering, vervangingsinkomen bij ziekte, pensioenen, aanslagbiljetten van onroerende
voorheffing/grondlasten, verplicht
aan te geven roerende inkomsten,
ontvangen huurgelden handelszaken,
buitenlandse inkomsten etc.
• Alle fiscale attesten van uitgaven

2016: pensioensparen, giften, attesten kinderopvang, attesten levensverzekering en/of interest/kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen,
uittreksels onderhoudsgeld, uittreksel van voorafbetalingen etc.
• Als je een nieuw woonkrediet in 2016
bent aangegaan, moet je eenmalig
het fiscaal basisattest indienen dat je
van jouw financiële instelling krijgt.
• Vorig aanslagbiljet inkomsten 2015
• Bij nieuw rekeningnummer,
IBAN-rekeningnummer meebrengen.

Contact Center, T 0257 257 57
Elke werkdag van 8 u. tot 17 u.

Aanpassing gemeentelijke bewonerskaart
Alle bewonersparkeerkaarten zullen vanaf de maand mei 2017 automatisch voor 2 jaar verlengd worden en naar de inwoners toegestuurd worden. Je hoeft dus niet meer naar het stadhuis noch naar de dienst toerisme in Nieuwpoort-Bad te komen om de nieuwe
kaart af te halen. Enkel bij wijzigingen op de kaart (nummerplaat of verhuis) moet je je wenden tot de parkeerwinkel van ParkingPartners, Dienstweg Havengeul 12a.

Geboortes en overlijdens
Geboortes:

Overlijdens:

• Loucas, geboren op 23 februari 2017
Zoon van Guille Angélique

• Van Lauwe Eduardus (96 jaar) - Oostende, 10 maart 2017

• Phoebe, geboren op 7 maart 2017
Dochter van Hillebrant Dario en Desmedt Bianca

• Cappelle Martha (89 jaar) - Nieuwpoort Ten Anker, 20 maart
2017
• Vandale Elvire Clara (91 jaar) - Koksijde, 21 maart 2017

• Féliz, geboren op 12 maart 2017
Dochter van Vande Kerckhove Wim en Deconinck Isabelle
• Laura, geboren op 14 maart 2017
Dochter van Cloet Ely en Popieul Melissa

Wie de naam van zijn/haar pasgeboren kind of dierbare

• Milla, geboren op 21 maart 2017
Dochter van Fortry Wesley en Popieul Stephanie

alsnog wil laten publiceren, gelieve een e-mail naar
communicatie@nieuwpoort.be te sturen.

• Alizé, geboren op 23 maart 2017
Dochter van Declercq Senna en Geerardyn Kimberly

DE BURGER VRAAGT
Wij krijgen dagelijks vele interessante vragen van onze inwoners en bezoekers en we zijn van oordeel dat de antwoorden op deze
vragen iedereen aangaan. In deze nieuwe rubriek zullen we daarom telkens enkele veel gestelde vragen voor jullie beantwoorden.

Is vissen op de pier toegelaten?
In de vorige editie van Nieuwpoort Uw Stad
stonden enkele tekortkomingen en daarom plaatsen we deze vraag nogmaals in
de rubriek ‘De burger vraagt’. Hengelen
met lijn op de pier is toegelaten en gratis.
In de Havengeul mag er gevist worden,
maar daar dien je in het bezit te zijn van
een visvergunning die je in elk postkantoor kan kopen. Tijdens het vissen is het
steeds belangrijk dat de scheepvaart niet
gehinderd wordt. Vissers dienen rekening
te houden met voorbijvarende boten.
Als je wil hengelen bij kanalen, dan moet
je ook in het bezit van een vergunning zijn.
Op het strand van het natuurreservaat,
tussen het staketsel en de grens met
Middelkerke, mag er noch gehengeld,
noch met netten gevist worden.

steeds op het eerste verzoek van de politie of de gemachtigde ambtenaar kunnen
tonen (niet van toepassing voor assistentiehonden).
De stad Nieuwpoort beschikt over een
aantal hondenpoepdispensers. Je kan
daar gratis hondenpoepzakjes nemen (1
zakje per keer) of weggooien. De palen
zijn op regelmatige basis in het straatbeeld en langs de wandelpaden terug te
vinden.

Hoe krijg ik toegang tot het
recyclagepark?
Vanaf maart 2017 is het recyclagepark
voor inwoners en tweedeverblijvers enkel
nog toegankelijk met de eID (identiteitskaart). Niet-Belgische tweedeverblijvers
moeten een speciale chipkaart aanvragen
bij de IVVO Klantendienst. Dit kan via de
website www.ivvo.be!

Waar kan ik terecht met mijn hondenpoepzakjes?
De eigenaars of begeleiders van honden
moeten ervoor zorgen dat hun hond(en)
de openbare weg, het openbaar domein,
de duinen, de zeedijk, het strand, de parken, de plantsoenen, de trottoirs en de
wandelwegen niet bevuilen met hun uitwerpselen.
Wie met een hond op stap is, moet steeds
in het bezit zijn van een zakje. Dit moet je

tot het parkeerbedrijf ‘ParkingPartners’
en NIET tot het stadsbestuur van Nieuwpoort. ParkingPartners is immers geen
gemeentelijke instantie en fungeert totaal
onafhankelijk. Dit gaat over boetes die je
in de betalende zones in Nieuwpoort-Bad
of Nieuwpoort-Stad (alleen Ventweg Kaai)
gekregen hebt. Je kan het parkeerbedrijf
telefonisch bereiken via T 058 24 04 79. De
winkel is bereikbaar via de Dienstweg Havengeul waar je naast de cafetaria van het
Centrum Ysara in een glazen toegangspaviljoen de lift naar beneden kan nemen.
Adres: Dienstweg Havengeul 12a.

Bij wie moet ik zijn met een
parkeerklacht?
Als je niet akkoord gaat met een boete
die je gekregen hebt, dien je je te wenden

Heb je nog interessante vragen die
meerdere mensen kunnen boeien,
stuur dan een mail naar communicatie@nieuwpoort.be!

MILIEU
Verandering regeling huisvuil 2017
• Zone A: Buiten verlofperiodes twee
keer per week op maandag en
vrijdag. In de verlofperiodes vindt
de huisvuilophaling elke dag plaats,
behalve op dinsdag en donderdag, ook
niet wanneer dit een feestdag is.

Het afval mag ten vroegste de dag voor
de ophaling aangeboden worden en dit
van 1 oktober t.e.m. 31 maart vanaf
18 uur.

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

Compostbakken: onbekend is onbemind
Heb je een grote tuin of is jouw hoeveelheid groenten, fruit- en tuinafval
te groot voor het compostvat? Kies dan
voor één of meer compostbak(ken). Iedere doe-het-zelver kan zo’n bak zelf
maken. Je kan gebruik maken van recyclagemateriaal: houten planken, plastic
elementen of betonnen platen. Hout is

het populairste materiaal. Compostbakken integreren zich ook goed in de tuin
en isoleren prima.
Heb je zelf geen zin om zo’n bak te maken? In het stadsmagazijn in de J. Van
Clichthovenstraat 42 kan je nu duurzame compostbakken in een doe-hetzelf-kit kopen. De kostprijs bedraagt

€ 60. Als
je van plan
bent om zo’n
bak aan te
schaffen, gelieve het loket van het stadsmagazijn
(T 058 22 44 88) eerst telefonisch te verwittigen.

Geen pesticiden in huis en tuin
delen dien je bij het Klein Gevaarlijk Afval
(KGA) onder te brengen. Kijk op de afvalkalender of informeer bij de gemeentelijke milieudienst waar het KGA ingezameld
wordt. Meestal is dit het recyclagepark.

Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen kan gevaarlijk zijn voor de
gezondheid van mens en dier. Sinds 2004
werken we daarom aan een openbare
groene ruimte die volledig pesticidenvrij
is. Als we nog sproeien, wordt er voorzichtig met de pesticiden omgegaan. De
positieve impact van deze aanpak is zeker
voelbaar: madeliefjes, klaprozen en andere kruiden kleuren de bermen.
In de parken vind je graspaden en is er
meer onderbegroeiing. Onkruidbranders,
borstel- en veegmachines verschijnen
steeds vaker in het straatbeeld. Bij de heraanleg van een park of straat wordt duidelijk rekening gehouden met een pesticidenvrij beheer.

Ook jij kan als inwoner een steentje bijdragen aan de vermindering van bestrijdingsmiddelen in Vlaanderen. Restanten
en lege verpakkingen van pesticidenmid-

Bandspanning en ons leefmilieu
Uit een steekproef van de milieu-organisatie Ecolife blijkt dat maar liefst 85%
van de Vlamingen met een foutieve bandenspanning rijdt. Dit zorgt niet alleen
voor een verhoogd brandstofverbruik
maar ook voor een verminderde grip,
een langere remafstand en een slechtere controle over het stuur. Tenslotte
verslijten je banden ook sneller als ze
niet correct opgepompt zijn.

De juiste bandenspanning zou elke
chauffeur in Vlaanderen jaarlijks één
gratis tankbeurt opleveren. Een correcte bandenspanning verlaagt bovendien de CO2-uitstoot en daardoor ook de
luchtvervuiling. Tenslotte verhoogt een
correcte bandenspanning de verkeersveiligheid.
Bestuurders kunnen aan de slag met
een gratis interactieve module van Ecolife via de website www.ecospanning.be.

Je kan ook gebruik maken van biologische bestrijdingsmiddelen waarvoor je
een toelage ontvangt. Reglementen en
formulieren kan je terugvinden op www.
nieuwpoort.be > inwoner > wonen > premies en toelagen > stedelijke milieusubsidies.
Hoe minder pesticiden we met z’n allen
gebruiken, hoe meer we kunnen genieten
van een gezond milieu.
Meer info: www.zonderisgezonder.be.

MILIEU
Meeuwenoverlast
Opengepikte vuilniszakken en het daarbij
horende vuile straatbeeld, het gekrijs en
het agressieve gedrag van de meeuwen,
worden als hinderlijk ervaren en ergert
vele stadsbewoners.
Vandaar is het onontbeerlijk dat zowel
bewoners als het bestuur acties ondernemen:
• Verdeling van een handige brochure
met tips en maatregelen om nestvorming door meeuwen te voorkomen.
Deze brochure is verkrijgbaar bij dienst
milieu of bij dienst toerisme.
• Oprichting van ‘stuurgroep beheerregeling meeuwen’ door het stadsbestuur
in 2009. In overleg met verschillende
actoren maakten zij een beheerregeling en zochten zij naar een evenwicht
tussen soortenbescherming en de economische en toeristische belangen.
Deze beheerregeling kan verschillende

maatregelen bevatten: van sensibiliseringsacties tot specifieke beheers- of
bestrijdingsacties.
• Belangrijke aanpassingen in het afvalbeleid om de netheid te waarborgen en
de meeuwenoverlast te beperken zoals
de toename van ondergrondse afvalcontainers.
• Scherper toezicht op de naleving van
de politieverordening betreffende het
voederverbod op de openbare weg. Dit
verbod is al meerdere jaren van kracht.

Deze maatregelen moeten ervoor zor-

gen dat wij in harmonie met de meeuwen
kunnen leven.
Velen denken verkeerdelijk dat het aantal
meeuwen blijft toenemen. Sinds een tiental jaar neemt de meeuwenpopulatie af in
Vlaanderen. Door de toenemende menselijke activiteit aan de kust, verdwijnen
de natuurlijke broedplaatsen en raken de
meeuwen steeds meer in de verdrukking.
Om nestvorming door meeuwen te voorkomen, vragen wij om de platte daken van
je appartement extra in de gaten te houden. Regelmatig het dak van je gebouwencomplex betreden (zeker van maart
tot eind juli), nestmateriaal verwijderen,
of netten en pinnen op risicolocaties
plaatsen, wordt aangeraden.
Voor meer info, tips en vragen neem je
best contact op met het Coördinatiepunt
Duurzaam Kustbeheer (CDK) - www.
meeuwenindestad.be

OPENBARE WERKEN
Nieuwpoort plant een boom voor de toekomst
Eind maart werd er op het Marktplein, nabij de stadszegel, een statige zilverlinde
uit het Duitse Nettedal nabij Kaldenkirchen, geplant. De boom is 12 jaar oud,
8 m hoog, weegt 8 ton en heeft een kluitomtrek van maar liefst 7,5 m. De volwassen zilverlinde krijgt rondom een houten
zitbank en zal via een uplight belicht worden.
Deze boom heeft een gemiddelde levensduur van maar liefst 100 jaar. Het stadsbestuur lanceerde daarom een oproep
naar de bevolking om een bericht na te
laten aan hun nazaten. Onder de kluit
werd er immers een tijdscapsule gelegd,
gevuld met boodschappen van de huidige
Nieuwpoortenaars aan de toekomstige
bewoners in 2117. Dit kon een foto of een
geschreven boodschap zijn.
De boom werd op woensdag 29 maart
opgewacht door zo’n 400 kinderen uit de
kleuter- en basisscholen. Zij zagen hoe
de tijdscapsule, gevuld met honderden
boodschappen, onder de boom begraven
werd.

OPENBARE WERKEN
Meer groen in de stad
Op het Marktplein komen er - aan de zijde van het Sint-Bernarduscollege - nog
3 kleinere zilverlindes die in kubusvorm
gesneden zullen zijn. Deze snoeivorm is
licht, compact en biedt bovendien weinig
hinder voor het verkeer, de voetgangers
en de handelaars. Bij de heraanleg van
de Marktstraat en de Oostendestraat
zijn er eveneens bomen voorzien. Op
deze manier zal van op het Marktplein

tot aan de Kaai een groene as gecreëerd
worden.
In de Willem De Roolaan en Stationslaan zullen de huidige kastanjebomen
vervangen worden door zilverlindes.
De kastanjebomen zijn immers ernstig
aangetast door de paardenkastanjeziekte of bloedingsziekte. Deze aantasting
leidt tot baststerfte en daardoor gaat
de boom langzaam dood. In sommige

gevallen valt hij gewoon om bij hevige
wind.
Deze zilverlinde daarentegen is zeer
geschikt voor een stedelijke omgeving,
heeft weinig standplaatseisen, is zeewindtolerant en produceert geen honingdauw die vervelende vlekken op de
geparkeerde auto’s achterlaat.

Heraanleg Maritiem Park

Het bestaande park wordt opgewaardeerd en krijgt een uitbreiding. Het naastgelegen landbouwperceel zal immers ook
aangelegd worden. Daarnaast vervangen
we de bestaande wandelpaden van steenpuin door een lichtgrijs stijlbeton. Dit is
een duurzamer en onderhoudsarmer
materiaal.
We verhogen de biodiversiteit van het
park door bloemenweides aan te leggen
en nieuwe boomgroepen te planten. Een
maaibeheerplan zorgt voor intensief en
extensief te maaien zones en een bijkomende wadi (infiltratievoorziening) wordt
voorzien om hemelwater te bufferen.
Daarenboven komt er een verhoogde dijk
langs de promenade om bij noodweer
zeewater tegen te houden.
Verder zullen nieuwe speel- en bewegingstoestellen, aangepast meubilair met
picknickzones in ‘loungestijl’ en vaste
barbecuestellen een plaats in het ver-

nieuwde park krijgen. Honden kunnen
zich uitleven in een afgebakende uitloopzone.
Ten laatste wordt de bestaande verlichting langs de wandelpaden door LED-ver-

lichting via spots op hoge masten vervangen en dit om lichthinder te vermijden.
De uitvoering van de veranderingswerken
zal in verschillende fases gebeuren en de
kostprijs bedraagt € 1.250.000.

Heraanleg Mauritspark (Keunepark)
Boven de nieuwe ondergrondse garage
zal een deel van het park opnieuw heraanlegd worden. Er komt een landschappelijk golvend grasland met
zichtassen naar de vuurtoren en de
Havengeul. Het waardevolle zeebosje
langsheen de promenade blijft behouden. De sportterreinen die door de Floreal uitgebaat worden, verdwijnen en
maken plaats voor extra groene ruimte. Naast het minigolfterrein langs de
Dienstweg Havengeul worden 2 nieuwe
tennisvelden aangelegd.
Vanaf het najaar 2017 volgt de heraanleg van de rest van het Mauritspark. Met
deze werken willen we de belevingswaarde van het park vergoten. Meer
recreatieve voorzieningen en een betere

integratie met
natuurlijke
landschappelijke
kenmerken staan
centraal.
Daarnaast worden ook nieuwe
aanplantingen en parkbomen voorzien.
De ideeëntuintjes vormen we om tot één
belevingstuin met een beeldenroute en
een grote waterpartij. De visuele blikvanger zal het amfitheater van 7 m hoog
worden waar tal van evenementen kunnen plaatsvinden.

verlichting. Een Finse piste (speciaal loopparcours op houtsnippers) zal
ook een plaats in het park krijgen.

We vernieuwen ook alle wandelpaden
samen met de rest van de parkinfrastructuur zoals fietsstallingen, zitbanken, informatieborden en de openbare

De kostprijs van dit project bedraagt
€ 1.500.000. Een belangrijk deel hiervan
wordt door Toerisme Vlaanderen gesubsidieerd.

Ten laatste leggen we ter hoogte van
het veer een nieuw speelplein aan. Daar
worden ook barbecuetoestellen en een
picknickzone voorzien.

GEMEENTERAAD
FLITSEN UIT DE GEMEENTERAAD
23 februari 2017
Aanvaarding schenking taalstimulering
De raad keurde het voorstel van Mark May
en Anny Huyts goed om een deel van de
opbrengst van de verkoop van hun boekje
‘De Zee - Impressies in haiku’s en foto’s’
te schenken aan het taalstimuleringsproject tijdens de zomerspeelpleinwerking.
Het gaat om een bedrag van € 200. Daarmee zal de jeugddienst educatief materiaal aankopen om hun taalstimuleringsproject verder uit te bouwen.

Schenking schilderij door erven Maurits
Geryl
De raad aanvaardde de schenking van de
erven van Maurits Geryl: Lut en Herman
Geryl. De schenking bestaat uit een portretschilderij van auteur Leon Vanhille,
geschilderd door Maryvonne, alias Yvonne Vandevelde. Het portret zal aan het
kunstpatrimonium van de stad Nieuwpoort toegevoegd worden en zal bovendien in de stedelijke bibliotheek opgehangen worden. Het thema van het werk sluit
immers goed aan bij de regiocollectie
over Nieuwpoort.
Westhoekoverleg - overeenkomst regierol sociale economie
De Algemene Vergadering van Westhoekoverleg dd. 16 december 2016 keurde de
ontwikkeling van een ‘regiorol sociale
economie’ goed. Daardoor zullen er activiteiten op streekniveau georganiseerd
worden met volgende belangrijkste doelstellingen:
• Voorzien in personeelsondersteuning
als beheerder van de interlokale vereniging i.s.m. ‘Welzijn in de Westhoek’;
• Aansluiten op de Vlaamse beleidslijn

om netwerking rond en ontwikkeling
van sociale economie te bevorderen;
• Aansluiten op de Vlaamse beleidslijn
‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’.
De raad ging akkoord met de ‘regiorol
sociale economie’. Dit actieprogramma
brengt geen kosten mee voor de stad.
Aanpassing spoedprocedures voor de
uitreiking van elektronische identiteitskaarten voor Belgen en voor Belgische
kinderen onder de 12 jaar
Binnenlandse Zaken heeft een derde extreme spoedprocedure mogelijk gemaakt
waardoor de burger zelf de kaart na de
dag van aanvragen in Brussel kan afhalen. De raad gaf zijn goedkeuring om de
facturatieprijs van elektronische identiteitskaarten van Belgen van de Kids-ID
met afhaling te Brussel vanaf 1 juli 2017
te verlagen van € 110 naar € 90.

GEMEENTERAAD
Aankoop grote straatveegmachine voor
de technische dienst
De raad keurde het bestek voor de aankoop van een grote straatveegmachine
goed aangezien de huidige machine stilaan aan vervanging toe is. Geraamde
kosten: € 195.000 (BTW incl.). Ook besloot men om een onderhoudscontract af
te sluiten vermits dit niet in eigen beheer
kan gebeuren. Geraamde kosten van dit
contract: € 39.000.

van de strandrolstoel buiten de zomervakantie (i.e. tussen 1 september en 30
juni) geen huur of waarborg te vragen.
Bij het ontlenen van de rolstoel bij dienst
toerisme, zal de eigen rolstoel of rollator
achtergelaten moeten worden. Daarnaast
wordt een kopie van de identiteitskaart
genomen en wordt een telefoonnummer
van de ontlener genoteerd.

30 maart 2017
Straatnaam voor het nieuwe plein
gelegen aan de Onze-Lieve-Vrouwstraat
naast De Zathe
De raad gaf zijn goedkeuring voor de
naam van het nieuwe plein dat in de O.L.Vrouwstraat naast het WZC De Zathe
wordt aangelegd. Het plein zal voortaan
‘Ravelijnplein’ heten. Dit was een voorstel
van de culturele raad. De benaming ‘ravelijn’ verwijst naar het buitenwerk van de
stadsvesten die zich situeren op de plaats
waar het plein werd aangelegd.
Reglement uitlenen strandrolstoel
De raad keurde het voorstel van de stedelijke adviesraad voor personen met
een handicap goed om voor het uitlenen

Huishoudelijk reglement speelpleinwerking
De raad keurde op 28 december 2013 het
huishoudelijk reglement voor de speelpleinwerking goed. Nu gaf de raad zijn
goedkeuring voor een extra artikel bij dit
reglement. Kinderen die in het bezit zijn
van een kortingscode op de voordeelpas
mogen nu gratis gebruik maken van het
busvervoer naar de speelpleinwerking.

Onderwijs - goedkeuring beginselverklaring neutraliteit gemeentelijk
onderwijs
De algemene vergadering van OVSG dd.
9 juni 2016 keurde de beginselverklaring neutraliteit gemeentelijk onderwijs
goed. Ook de algemene vergadering van
de VVSG heeft zich hierbij aangesloten.
Gemeentelijke basisschool ‘De Pagaaier‘
is als onderwijsinstelling een openbare
dienst die neutraal moet fungeren. Door
deze beginselverklaring goed te keuren,
kan de school hun reglement en praktijken hiermee overeenstemmen.

Vacature voor een abonnementsplaats op de Sint-Janskermis te Nieuwpoort
Tijdstip/locatie standplaats:

Kandidaturen

Vanaf de zaterdag voor de laatste zondag van de maand juni tot en met de
daaropvolgende dinsdagavond. Op het
Marktplein, Nieuwpoort.

Schriftelijke kandidaturen worden gericht aan het College van Burgemeester
en Schepenen Nieuwpoort, Marktplein
7, 8620 Nieuwpoort per aangetekend
schrijven met ontvangstmelding of ingediend op bovenvermeld adres tegen
ontvangstbewijs - en dit ten laatste op
8 mei 2017.

Aard attractie:
Spookkasteel, derbyrace, autoscooter,
etc.

Reglement
Voorwaarden inzake verkrijgen standplaats terug te vinden in het kermisreglement van het Stadsbestuur Nieuwpoort.
Het reglement kan u terugvinden op
www.nieuwpoort.be - inwoner - bestuur
- documenten - reglementen.
Standgeld naargelang de aard van de attractie.

Documenten te voorzien bij de kandidaturen:
• identiteitsbewijs van de houder van de
machtiging, die het mogelijk maakt
om de ‘aangestelde-verantwoordelijke’ te identificeren;
• kopie van de polis van de kermisattractie van de verplichte verzekering

inzake burgerlijke aansprakelijkheid
en tegen brand en ontploffing;
• betalingsbewijs van deze polis voor de
periode van exploitatie;
• alle keuringsattesten, afgeleverd door
een erkend keuringsorganisme, van
de elektrische en mechanische infrastructuur van zijn inrichting(en);
• kopie van het document, dat bevestigt
dat een inspectie is gebeurd van de
opstelling van de attractie, zoals voorzien in art. 5 van het KB van 18 juni
2003.

SOCIALE ZAKEN
Gescheiden? Denk aan de registratie gedeelde woonst
Kinderen van gescheiden ouders kunnen
slechts één officieel adres hebben, ook al
verblijven ze vaak zowel bij de vader als
bij de moeder. Sinds vorig jaar is er echter een nieuw Koninklijk Besluit: de ouder bij wie het kind niet gedomicilieerd is,
maar er wel geregeld verblijft, kan deze
‘gedeelde woonst’ bij de dienst bevolking
aangeven en ontvangt daarvan een getuigschrift.
De registratie zorgt niet voor sociale of
fiscale voordelen, maar kan wel nuttig
zijn voor de hulpdiensten. Voor hen is
het belangrijk dat ze weten dat kinderen
soms op een ander adres verblijven. Is je
kind tussen de 2,5 en 25 jaar oud, dan kan
er ook na de registratie via het Infopunt
Welzijn in het Sociaal Huis een Voordeelpas Jeugd - Cultuur - Sport (al dan niet
met kortingscode) worden aangevraagd.
Je kind geniet dan van dezelfde voordelen
als de ‘gewone’ inwoners. Enkele voorbeelden:
- Emma is gedomicilieerd bij haar mama
in Westende. Er is een weekendregeling
en ook de helft van de vakanties verblijft

ze bij haar papa in Nieuwpoort. Emma
heeft geen voordeelpas, omdat ze officieel niet in Nieuwpoort woont. Ze gaat
naar de speelpleinwerking, waar haar
papa het hoogste tarief moet betalen. Na
registratie ‘gedeelde woonst’ kan papa bij
het Infopunt Welzijn in het Sociaal Huis
een voordeelpas voor Emma aanvragen.
Omdat hij aan de voorwaarden voor de
speciale code voldoet, betaalt hij vanaf
nu slechts de helft van het inwonerstarief
voor de speelpleinwerking.
- De ouders van Warre wonen allebei in
Nieuwpoort. Hij is gedomicilieerd bij zijn
papa, maar verblijft week om week ook
bij zijn mama. Warre heeft een voordeelpas zonder speciale code, omdat zijn
papa niet aan de voorwaarden voldoet.
Na registratie ‘gedeelde woonst’ kan zijn
mama ook een voordeelpas aanvragen.
Zij komt wel in aanmerking voor een code
en betaalt daardoor slechts de helft van
het inschrijfgeld voor een Nieuwpoortse
sportclub.
- Louise is jarig en gaat die dag met haar
vriendinnen naar het stedelijk zwem-

bad. Aan de kassa
toont ze het attest
‘gedeelde
woonst’, waardoor
ze als jarige gratis
binnen mag. Ook voor de cursus ‘hoge
redder’ die ze volgt, betaalt ze het verminderde inwonerstarief.
!! Bij de registratie van de ‘gedeelde
woonst’ moet je een gerechtelijke beslissing kunnen voorleggen. Is dat er niet,
dan moet de andere ouder op papier zetten dat hij/zij akkoord gaat met de registratie.
De voordelen worden niet automatisch
toegekend; er is telkens een kopie van het
getuigschrift nodig.

Stadhuis - dienst bevolking,
Marktplein 7, T 058 22 44 40
bevolking@nieuwpoort.be
Infopunt Welzijn - Sociaal Huis,
Astridlaan 103, T 058 22 38 75
sociaalhuis@nieuwpoort.be

HUIS VAN HET KIND - OONIE
OONIE’s tip: Week van de opvoeding
Het opvoeden van kinderen is een belangrijke en niet te onderschatten taak. Tijdens
de ‘Week van de Opvoeding’ wordt dit jaarlijks van 16 tot 23 mei 2017 in de kijker geplaatst.
Het thema van dit jaar is ‘Opvoeden is samen lachen, huilen, praten, eten’. Opvoeden zit in dagelijkse dingen vervat. Samen
naar de bib gaan, de natuur in trekken, een
blokkentoren bouwen, een film kijken of je
puber bij het gamen proberen te verslaan.
Kinderen genieten van deze kleine momenten! OONIE verspreidt n.a.v. de ‘Week
van de Opvoeding’ een flyer met alledaagse tips die je via de (vernieuwde!) infozuilen in het Sociaal Huis kan verkrijgen.
In de regio worden ook interessante gezinsactiviteiten, workshops, etc. georganiseerd. Benieuwd naar het aanbod?
Neem dan zeker eens een kijkje op de
website www.groeimee.be - kalender.

Informatieavond
gemeentelijke basisschool ‘De Pagaaier’
Naar jaarlijkse gewoonte richt ‘De
Pagaaier’ een informatieavond in
voor alle ouders van leerlingen uit
het 1ste leerjaar, ouders van nieuwe
leerlingen en al wie graag iets over
het onderwijssysteem van De Pagaaier leert. Tijdens deze avond leggen
de leerkrachten uit hoe er in de eerste graad gewerkt wordt. Zo kunnen
ouders zich wat wegwijs maken in de
school van hun kind.
De info-avond gaat door op dinsdag
30 mei 2017 om 20 u. in de gemeentelijke basisschool, Sint-Jorisplein 31.
Meer info: T 058 23 51 34 of info@depagaaier.be

GEZONDHEID
Rookstopcursus
in groep
Op maandag 8 mei 2017 start de
rookstopcursus in groep om 19.30
u. in de foyer van de City, Valkestraat
18. Tijdens acht sessies van 1,5 u
krijg je handige tips en trucs, train je
vaardigheden om herval te voorkomen en kan je elkaar als lotgenoten
moreel ondersteunen.
De hele reeks kost slechts € 48. Wie
verhoogde tegemoetkoming heeft
of jonger dan 21 jaar is krijgt 50 %
korting.
Interesse? Schrijf je dan nog snel in
via het Sociaal Huis, Astridlaan 103,
sociaalhuis@nieuwpoort.be T 058 22 38 75. Cash betalen bij inschrijving. Elke deelnemer moet
ook een klevertje van de mutualiteit
meebrengen.

Mei = maand tegen baarmoederhalskanker
Mei is de maand van de strijd tegen baarmoederhalskanker. Door het Vlaams Bevolkingsonderzoek kan je als vrouw van
25 t.e.m. 64 jaar om de drie jaar gratis een
uitstrijkje laten nemen. Je betaalt wel het
remgeld voor de consultatie bij je huisarts
of de gynaecoloog.
Als je stipt om de drie jaar een uitstrijkje
laat nemen, dan ontvang je geen uitnodigingsbrief van het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO). Als je wel een brief
met bijhorende folder ontvangt, dan behoor je tot één van deze categorieën:
• je bent 25 en hebt de laatste 4 jaar geen
uitstrijkje laten nemen;
• je hebt al 4 jaar geen uitstrijkje meer
laten nemen;
• je hebt, 36 maanden na je vorige brief,
geen uitstrijkje laten nemen.

Met het uitstrijkje kunnen afwijkingen in
de cellen van de baarmoederhals vroegtijdig worden opgespoord. Baarmoederhalskanker ontwikkelt zich uiterst
langzaam. Als je er op tijd bij bent, is de
behandeling minder zwaar en de kans op
volledige genezing ook veel groter.
Meer info via het gratis nummer
0800 60 160 of op
www.bevolkingsonderzoek.be

Woensdag Fietsdag
Go with the velo!
Sneller, handiger, gezonder … doe je voordeel met de fiets. Eén dag per week op je zadel maakt al een groot verschil. Woensdagfietsdag.be geeft je net dat trapje extra, met
supportersploegen, beloningsbadges, tips en prijzen. De echte VeloVedet? Dat ben jij.
Schrijf je in op woensdagfietsdag.be en word lid van het grootste peloton van
Vlaanderen!
#GoWithTheVelo

MEDISCHE WACHTDIENSTEN

Huisartsen wachtpost
IJzerstreek en Westkust
Bel naar het centraal wachtnummer 070
24 65 55 (€ 0, 15/minuut). Dit centraal
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.

dagen kunt u voor noodgevallen een
tandarts van wacht bereiken op het
centraal nummer 0903 399 69 (betalend
nummer aan € 1,50 per minuut).

Apothekers

Wachtdiensten kleine
huisdieren

Raadpleeg www.geowacht.be of bel
naar 0903 922 48 (€ 1,50 per minuut).

Wachtdiensten
tandartsen

Tijdens weekends of op wettelijke feest-

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

VRIJE TIJD
BIBLIOTHEEK

Jeugdboekenmaand in
de bibliotheek
Tijdens de jeugdboekenmaand konden
de kinderen in een verkleedkoffer grabbelen, tekenen, knutselen en een trekpop
maken. Greet Pauwelijn en Do van Ranst
kwamen lezingen voor de leerlingen van
de 2de en 3de graad van het basisonderwijs
geven.

Wie Wat Waar?
Klaar voor de processie… Over welke optocht gaat het hier en wanneer vond die
plaats? Herken je iemand op 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.

Boekstart
BoekStart
stimuleert
het (voor)lezen met
baby's en peuters. Het
is bovendien een goede
manier voor ouders om met hun kinderen
de bibliotheek te ontdekken.
Sinds 2015 werkt Nieuwpoort mee aan
dit project. Ouders met een baby van 6
maanden ontvangen een bon voor een
boekenpakket en informatie over voorlezen. Tijdens de consultatie aan 15 maanden krijgen de ouders een bon waarmee
ze een peuterpakket in de bibliotheek
kunnen afhalen.
Dankzij de financiële steun van het stadsbestuur kunnen zij deze pakketten gratis
aanbieden.

Digidokter
in de bibliotheek
Problemen met je tablet, je smartphone, … Met computergerelateerde
vragen kan je terecht bij de digidokter. Het is best om je vragen of voorhand naar ons door te sturen. Dit kan
aan de balie van de bibliotheek of via
www.nieuwpoort.be > inwoner > cultuur > bibliotheek > documenten.
Onze digidokter komt langs op maandag 8 mei 2017 van 10 u. tot 11.30 u.
De bibliotheek is elke maandag open
van 10 tot 12 uur.

Tentoonstelling ‘20 jaar bibliotheek
in de Kokstraat’
De bibliotheek is al 20 jaar in de Kokstraat gehuisvest. Om deze 20ste verjaardag te vieren, organiseren we een
fototentoonstelling in de bibliotheek.
We halen herinneringen op aan de hand
van foto’s, artikels en flyers.
Deze tentoonstelling loopt nog tot 17
mei. De toegang is gratis en tijdens de
openingsuren te bezichtigen.

Stedelijke bibliotheek Nieuwpoort, Kokstraat 18A
T 058 22 30 40 - bibliotheek@nieuwpoort.be

VRIJE TIJD
CULTUUR

Voorjaarexpo’s
Kunst en vriendschap brengt ons
naar buiten
De enthousiaste leden van de groep
‘Kunst en Vriendschap’ schilderen samen, inspireren elkaar en staan elkaar
bij. Elk jaar komen ze naar Nieuwpoort
om hun werk tentoon te stellen. Gastkunstenaars Andre van Steenwinckel en Ivan
Peel maken het verhaal compleet. Gratis
toegang.
Locatie: Stadshalle - zaal Berquin,
Marktplein Nieuwpoort
Periode: vrijdag 28 april t.e.m.
zondag 7 mei 2017

Openingsuren: dagelijks van 10 u.
tot 12 u. en van 13 u. tot 17 u.
Info: Danielle Görller Ooms odk349100@telenet.be

Waar kunsttechnieken elkaar
ontmoeten
De diversiteit van de groep ‘Open Atelier
2014’, die uit 13 amateurkunstenaars bestaat, is een aanrader voor elke bezoeker.
Ze nemen je, elk op hun manier, mee op
een ontdekkingstocht langs acryl, kalligrafie, potloodtekeningen, olieverf, soft
pastel, drukkunst … Een kunstfotograaf
zal deelnemen als gastkunstenaar.

Locatie: Stadshalle, zaal Berquin Marktplein Nieuwpoort
Periode: dinsdag 9 t.e.m. zondag 14 mei
2017
Openingsuren: dagelijks van 10 u.
tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u.
Combineer deze tentoonstellingen met de
tentoonstelling ‘Week van de Amateurkunsten - The Making Of …’ in de benedenzaal
van de Stadshalle. Twee tentoonstellingen
in één klap!

Geraakt door de oorlog

Schrijf je in voor de musicalstage ‘Moment of Fame’

De vele oorlogsgraven in de regio
en het leed dat de oorlog met zich
meebracht, liet Kathy Vandamme,
kunstenares uit de Westhoek, niet
onberoerd. Daarom creëerde ze het
werk ‘In Flanders Fields’ dat uit 30
kistjes bestaat en waarin telkens een
oorlogsslachtoffer of een voorwerp
dat met de oorlog te maken heeft,
ligt. Elk kistje vertelt een pakkend
verhaal.
Haar kunstwerk laat je niet ongevoelig; het roept gevoelens op. Het
zijn niet die gevoelens die we willen
registreren. Het Rodenbachfonds wil
iedere deelnemer, lezer, bezoeker
aan het project de mogelijkheid bieden om zijn/haar gevoelens over oorlog te uiten.
Meer info en beeldmateriaal:
www.geraaktdoordeoorlog.eu.

PLANKTOM laat kinderen voor het
eerst kennismaken met de wereld van
de musical. Twee professionele musicalacteurs leren ze op een leuke manier acteren, zingen en dansen. Iedereen van 7 tot 15 jaar is welkom. Kan je
nog niet zo goed acteren? Heb je nog
nooit notenleer gehad? Of willen je benen niet altijd de juiste richting uit …?
Geen nood, aan het einde van de week
ben jij net als alle anderen een musicalsterretje op ons podium!
De stage duurt 5 dagen met aan het
einde een toonmoment voor publiek.
De familie kan gratis komen genieten
van een heuse musicalvoorstelling,
met fragmenten uit bekende en minder
bekende musicals. Naast musicalnummers met bijhorende choreografieën
staan er ook gesproken scènes uit musicals op het programma.

Locatie: Stadshalle, zaal Geeraert
Marktplein Nieuwpoort
Periode: zaterdag 20 mei t.e.m.
zondag 4 juni 2017
Openingsuren: dagelijks van 10 u.
tot 12 u. en van 13u. tot 18 u.

Praktische informatie:
Stage: maandag 14 t.e.m. vrijdag
18 augustus 2017 van 10 u. tot 16 u.
Toonmoment: vrijdag 18 augustus
2017 om 17.30 u.
Locatie: Centrum Ysara - Dienstweg
Havengeul 14, Nieuwpoort-Bad
Kostprijs: € 130 (incl. verzekering en
2 drankjes per dag) of € 65 met de
jeugdvoordeelpas!
Bij meerdere inschrijvingen per gezin
ontvang je een korting van € 15 per
bijkomend kind.
Inschrijven:
www.cultuurnieuwpoort.be - Te Gast
Info en organisatie: PLANKTOM M 0488 98 11 77 - musicalstage@
planktom.be

VRIJE TIJD
Centrum Ysara & City
Cinema City ‘I Daniel Blake’
Donderdag 4 mei 2017
14 u. & 20 u. - City
Daniel
Blake,
59 jaar, heeft jarenlang als timmerman in het
noordoosten van
Engeland
gewerkt. Nu heeft
hij voor het eerst
in zijn leven de
hulp van de overheid nodig, omdat
hij ziek is. Via de sociale dienst komt
hij in contact met alleenstaande moeder Katie en haar twee jonge kinderen.
Daniel en Katie bevinden zich allebei in
een niemandsland en zitten verstrikt in
de bureaucratie van het huidige GrootBrittannië. Maar ze hebben steun aan
elkaar en vinden zo samen hun waardigheid terug. Bekroond met een Gouden Palm.
Tickets: € 4 - € 2 met jeugdvoordeelpas - € 2,50 met filmpas (10 entrees
voor € 25)

Thomas Smith - Strak
Vrijdag 5 mei 2017 - 20 u. - City
Sinds 1 januari 2017
is het officieel: Thomas Smith is Belg.
De Brexit werd
ook meteen de exit
van de Britse Belg
Smith. 2017 is ook
het jaar dat Thomas
een speciale verjaardag viert! Niemand gelooft het, maar hij is 50 lentes
jong. Eén ding is zeker: een paar vooroordelen over deze leeftijdscategorie
gaan moeten worden aangepast.
Tickets: € 12 (VVK) - € 14,50 (ADD)
Korting: 50% korting met jeugdvoordeelpas - € 2 korting voor -26 j en 60+

Felix Vermeirsch & het Brugs
Kamerorkest o.l.v Ning Kam
Zondag 14 mei 2017 - 11 u. - City
Nieuwpoortenaar - cellist - componist
Felix Vermeirsch is amper 17 jaar maar
is nu al bekend in binnen- en buiten-

land. Hij schrijft de
ene na de andere
cellowedstrijd op
zijn naam, geeft
concerten
tot
in Rusland en
speelt op prestigieuze festivals.
De enthousiaste
dirigente
Ning
Kam is nog zo’n
klinkende naam.
Zij won de 2de
prijs op de Koningin Elisabethwedstrijd voor viool.
Samen met het ‘Kamerorkest Brugge’
spelen ze o.a. het virtuoze tweede celloconcerto in D van Joseph Haydn.
Tickets: € 22 (VVK) - € 24,50 (ADD)
Korting: 50% korting met jeugdvoordeelpas - € 2 korting voor -26 j en 60+

Donderdag filmdag: Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children
Donderdag 18 mei 2017
14 u. & 20 u. - Centrum Ysara
De
Amerikaanse tiener
Jake komt in
aanraking met
een mysterie
dat deze wereld overstijgt.
Dankzij aanwijzingen ontdekt hij een
geheim toevluchtsoord,
maar als Jake
met de jonge bewoners en hun bijzondere gaven kennismaakt, realiseert
hij dat veiligheid slechts een illusie is.
Jake moet uitzoeken wie er echt is, wie
hij kan vertrouwen en wie hij werkelijk
is.
Tickets: € 4 - € 2 met jeugdvoordeelpas - € 2,50 met filmpas (10 entrees
voor € 25)
VVK: Infobalie Stadhuis - Infokantoor
Hendrikaplein - City Valkestraat www.cultuurnieuwpoort.be

De Groote Oorlog op
doek - frontschilders in Nieuwpoort
1916-1918 - LAATSTE
KANS
In juni 2017 gaat in bezoekerscentrum Westfront weer een nieuwe tijdelijke tentoonstelling van start. Dit
betekent dat de tentoonstelling ‘De
Groote Oorlog op doek - frontschilders in Nieuwpoort 1916-1918’ nog
maar enkele weken te bezichtigen is.
Enkele schilders vestigden zich in
de zomer van 1916 in een kelder nabij het sluizencomplex. Het verlaten
Nieuwpoortse landschap werd een
inspiratiebron voor kunstenaars Alfred Bastien, Léon Huygens, André
Lynen en Maurice Wagemans.
Kom het verhaal van deze bijzondere
kunstenaarskolonie zeker ontdekken
en verkrijg een unieke blik op een
brok vergeten oorlogsgeschiedenis.
Tip: Als je als Nieuwpoortenaar familie of vrienden naar het bezoekerscentrum brengt, dan krijg je als
'ambassadeur van je stad' gratis toegang!
Locatie: Westfront Nieuwpoort,
Kustweg 2
Openingsuren: dagelijks van 10 u. 17 u., gesloten op maandag
Tickets: volwassene: € 7 - jongeren
(7 - 25 j): € 5 - kinderen (0 - 6j): gratis

VRIJE TIJD
JEUGD

Nieuw materiaal uitleendienst
De uitleendienst van de jeugddienst werd dit jaar aangevuld met 6 gocarts, 5 volksspelen, 2 frisbeedoelen, 1 kanjam spel, 1 trektouw, verlengkabels, kabelhapsels en stekkerdozen.
Alle erkende verenigingen, scholen en adviesraden van Nieuwpoort kunnen van dit materiaal gebruik maken. Zij mogen het
gratis gebruiken, maar er moet wel steeds een waarborg van € 50 betaald worden.
Een overzicht van het materiaal is terug te vinden op de website jeugddienstnieuwpoort.be waar je naar de pagina ‘uitleendienst’
kan doorklikken. Materiaal aanvragen kan via het online aanvraagformulier of via het papieren aanvraagformulier dat beschikbaar is bij de jeugddienst.

Mobiel speelplein de Speelvanne
Vanaf dit jaar gaat de jeugddienst met een mobiel speelplein, genaamd ‘Speelvanne’,
langs op verschillende locaties in Nieuwpoort:
• 3 mei 2017: Jan Turpinplein
• 10 mei 2017: Theo Goedhuysplein
• 17 mei 2017: Guido Gezelleplein
• 24 mei 2017: Leistraat Ramskapelle
• 31 mei 2017: Sint-Jorisplein
Met een caravan vol sport- en spelmateriaal en een springkasteel is een namiddag vol
speelplezier gegarandeerd. Kinderen kunnen vrij komen spelen tussen 13 u. en 17 u.

Picknick in het park!
Zondag 28 mei 2017
Vanaf 11.30 u. wordt het Leopold II-park
opnieuw omgetoverd tot een gezellige
picknickplek voor het hele gezin! Breng
zelf je lunch mee of bestel je picknick
bij de jeugddienst - T 058 23 91 23 of bij
dienst cultuur - T 058 79 50 05. Volwassenen betalen € 6 voor het lunchpakket.
Kinderen betalen € 4. Als je in het bezit
bent van een voordeelpas +, krijg je 50 %
korting.

Tot 17 u. kan je genieten van de leuke
sfeer en fantastische animatie: live muziek, gekke kapsels, een muziektoog,
springkastelen, een knutselhoek, een
speelstraat, action painting, etc. De toegang is gratis.
De jeugdraad organiseert diezelfde zondagnamiddag ook een heus Kubbtornooi.
Kubb is een buitenspel waarbij je houten
blokken moet omvergooien met houten
stokken. Doe mee met je vrienden of met

je gezin en probeer de grote vikingkubb te
bemachtigen!

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

VRIJE TIJD
Tienerwerking
Vanaf deze zomer richt de jeugddienst een nieuwe tienerwerking in voor alle jongeren van 12 t.e.m. 14 jaar! Deze gaat elke weekdag door van 9 u. tot 16.30 u. Indien nodig is er opvang voorzien van 7.30 u. tot 9 u. en van 16.30 u. tot 17.30 u.
De tieners bepalen zelf hoe hun weekplanning er zal uitzien (sporten, workshops, koken, ravotten, …) en verzamelen elke ochtend in het jeugdhuis waar ze worden begeleid door twee ervaren animatoren.
Vooraf inschrijven gebeurt via inschrijvingen.nieuwpoort.be

SPORTDIENST

Sportdagen voor Nieuwpoortse scholen
Elk jaar organiseert de stedelijke sportdienst i.s.m. enkele Nieuwpoortse sportclubs de schoolsportdagen. Deze vinden
plaats op volgende data:
• 8 mei: Vrije Basisschool Nieuwpoort
‘Stella-Maris’
• 9 mei: Gemeenschapsonderwijs
“De Vierboete” en Gemeenteschool
“De Pagaaier”
• 11 mei: Sint-Bernarduscollege
• 12 mei: Atheneum Nieuwpoort
‘De Vierboete’ en De Nieuwe Poort
Tijdens deze sportdagen kunnen de leerlingen van een viertal sporten per dag

proeven. Sportactiviteiten voor de 6 tot
12-jarigen zijn:
1e en 2e lj: volkssportspelen, turnparcours, petanque, watersportspelen,
voetbal, atletiek en zaalhockey.
3e en 4e lj: tennis, voetbal, petanque,
ludieke waterspelen en thai-box.
5e en 6e lj: tafeltennis, badminton, kajak
en een initiatie oriëntatiecross.

en aquajogging.
Dankzij de medewerking van heel wat
Nieuwpoortse sportclubs kunnen deze
sportdagen tot een goed einde gebracht
worden.

Sportactiviteiten voor de +12 jarigen
zijn: voetbal, petanque, tennis, tafeltennis, luchtkarabijnschieten, boogschieten,
schermen, kajak, zeilen, veldhockey, bubble fun, archery battle, vrij skateboarden

Atletiek
Op zaterdag 20 mei 2017 wordt de atletiekwedstrijd VAL-Jongerentrofee Lentejeugd meerkamp Leeuwtjescriterium in het sportpark van Nieuwpoort georganiseerd.

West-Vlaanderen blijft bewegen
Donderdag 18 mei 2017
Vandaag de dag bewegen 50-plussers al
heel veel. Toch is het belangrijk om ze te
stimuleren om te blijven bewegen. Het
evenement ‘West-Vlaanderen blijft bewegen’ is daarbij een ideaal hulpmiddel.
De West-Vlaamse Seniorensportdag
vindt dit jaar plaats op donderdag 18
mei in Markegem. Door het aanbieden
van een aantal thematische en streekgebonden wandel- en fietstochten willen de organisatoren de streek waar het
evenement plaatsvindt, extra in de kijker plaatsen. Deelnemers die niet wandelen, fietsen of petanque spelen, kun-

nen terecht op het sportcentrum voor de
sportcarrousel. Daar kunnen ze zelf uit
een ruim aanbod van sportactiviteiten
kiezen.
De deelname aan de sportnamiddag
kost € 6 (incl. 1 koffie en 1 aandenken).
Met maaltijd inbegrepen kost je deelname € 14 (incl. 1 koffie, 1 aandenken, 1
bruin of blond streekbier St. Bernardus,
warme beenhesp met frietjes en muzikale animatie met dans). Inschrijven
(tot 4 mei) en betalen kan via de sportdienst.
Het stadsbestuur van Nieuwpoort last

een bus in naar Markegem. De kostprijs
voor de busrit bedraagt € 11. Er zijn verschillende opstapplaatsen voorzien:
• 11.25 u.: Sint-Bernarduskerk
(kant Franslaan)
• 11.30 u.: Basisschool De Vierboete
• 11.40 u.: Parking sportpark
• 11.45 u.: Marktplein
• 12 u.: Dorpsplein Ramskapelle

Stedelijke Sportdienst
Dudenhofenlaan 2B
T 058 23 75 40

VRIJE TIJD
Sportlaureaten 2016
Op zondag 26 februari 2017 reikte de stedelijke sportraad de jaarlijkse sporttrofeeën uit.
Zij behaalden in 2016 heel wat goede resultaten: 1ste plaats indoor te Gent op de
4 x 200m in een nieuw clubrecord en de
3de plaats tijdens het Belgisch kampioenschap in Wachtebeke op de 4 x 750m
veldlopen. Bovendien werden ze provinciaal kampioen in Roeselare op de 4 x
60m en de 3 x 600m.
Ten laatste scoorden ze ook heel goed
op het "Criterium National des Jeunes"
in Nijvel. Dit is het officieus Belgisch
kampioenschap voor de jongste jeugd.
Daar behaalden de meisjes zilver op de
4 x 60m.

Trofee voor Sportverdienste

Trofee voor Sportprestatie
Jeremy Graulus (Ultratriatlon,
Midlon)
Hij nam deel aan de extreme internationale ultratriatlonwedstrijd ‘Toroman’ in
Sevilla.
Dag 1: 10 km zwemmen in 3 uur en 110
km mountainbiken (met ± 1500 hoogtemeters) in 6 uur.
Dag 2: klimtijdrit van 285 km met ± 4000
hoogtemeters in 10 uur 45 minuten.
Dag 3: ultramarathon van 85 km met
700 hoogtemeters in 9 uur 41 minuten.

Als voorbereiding op deze zware ultratriatlon nam Jeremy deel aan volgende
wedstrijden: 10 km open water zwemmen in Damme, halve marathon van
Torhout, halve marathon van Oostende,
de trail run Côte d'Opale en een loopwedstrijd van 20 km voor Kom op tegen
Kanker.
Wereldwijd zijn er maar enkele honderden atleten die zich ‘Ultratriatleet’ kunnen noemen en daar is Jeremy één van.

Trofee voor Sportjongere
Macw estafetteploeg - Benjamins
meisjes (atletiek, MACW Nieuwpoort)
Deze estafetteploeg bestaat uit:
Liselotte Spaey, Shanaya Schollaert,
Jennifer Hemelsoet, Linde Trybou en
Jore Ramakers.

Frans Vanden Bussche (voetbal, KSVN)
Frans is al 40 jaar actief bij de plaatselijke voetbalclub KSV Nieuwpoort. Hij
was altijd druk bezig met het voetbalterrein speelklaar voor een wedstrijd
te maken. Lijnen kalken, kleedkamers
reinigen, de kantine openhouden, de
waterplassen vrijmaken met een borstel, het oude voetbalterrein met de tol
effenen etc. Tot op heden is Frans nog
altijd aan de slag bij zijn club.

VRIJE TIJD
ZWEMBAD

Openingsuren feestdagen mei 2017

Uitzonderlijke sluitingsdagen

Maandag 1 mei: open van 9 u. tot 17 u.

Vrijdag 5 mei 2017 is het zwembad uitzonderlijk gesloten om
18 u. wegens bijscholing ‘Hoger Redder’.
Wegens jaarlijkse onderhoudswerken is het zwembad en de
sportzaal gesloten van maandag 5 juni t.e.m. 18 juni 2017.

Donderdag 25 mei: open van 9 u. tot 17 u.

Plons- en spelkamp
Van 24 juli t.e.m. 28 juli 2017 en van 21
augustus t.e.m. 25 augustus 2017 organiseert het stedelijk zwembad i.s.m. de
jeugddienst een plons- en spelkamp voor
kinderen van de 2de en 3de kleuterklas. De
lessen gaan telkens door van 8.30 u. tot
16.30 u.
’s Ochtends oefenen de kinderen eerst
1,5 uur in het zwembad en daarna spelen
ze 1,5 uur in de sportzaal. Bij goed weer
wordt er buiten gespeeld. In de namiddag
staan er verschillende activiteiten op het
programma: knutselen, een bezoek aan
de kinderboerderij of de brandweer etc.
Er is opvang voorzien van 8 u. tot 8.30 u.
en van 16.30 u. tot 17 u.
Het plons- en spelkamp kost € 60 voor
Nieuwpoortse kinderen (VDP+ is van
toepassing). Kinderen die niet in Nieuwpoort gedomicilieerd zijn, betalen € 65.
Inschrijven is mogelijk vanaf 8 mei 2017
via www.nieuwpoort.be.

Aquagym voor senioren
Op woensdag 29 mei 2017 wordt de laatste les ‘Aquagym voor senioren’ van de
sportpasreeks georganiseerd. Data voor lessen in juli en augustus worden op een
later tijdstip nog meegedeeld.

1.000.000ste bezoeker in het zwembad
Op zondag 12 februari 2017 verwelkomde het zwembad zijn 1.000.000ste bezoeker!
Carine Alderweireld uit Alveringem was de gelukkige. Zij kreeg van burgemeester
Geert Vanden Broucke en schepen van sport Rik Lips een ruiker bloemen, een
pakket Blonde Jeanne en een waardebon van € 75.

Floatfit op de Aquabase
Het zwembad geeft sinds kort lessen
‘floatfit’, een primeur voor West-Vlaanderen. Bij floatfit voer je oefeningen uit
op een aquabase, een harde luchtmatras die op het water drijft.
De volledige body work-out Floatfit®
HIIT (High Intensity Interval Training)
werd in Engeland ontwikkeld. De training op de drijvende Aquabase laat
je permanent je evenwicht zoeken. In

combinatie met de oefeningen versterkt
Floatfit® alle spieren in je lijf.
Voor meer informatie over lessen, raadpleeg de website van Nieuwpoort!

Stedelijk zwembad Nieuwpoort, Stationslaan (Leopold II Park)
T 058 23 38 88 - E zwembad@nieuwpoort.be

VRIJE TIJD
TOERISME

De Week van de Korte Keten, dat smaakt naar meer!
Donderdag 25 mei tot zondag 4 juni 2017
Het opzet van de tweede editie van de Week van de Korte Keten is om lekkere producten rechtstreeks bij een plaatselijke producent aan te kopen die liefde en tijd in zijn
product steekt.

Zeewijding
Donderdag 25 mei 2017
Op donderdag 25 mei start aansluitend op de mis van 10.30 u. de
jaarlijkse zeewijding. Daarna kan
je genieten van een lekker hapje en
drankje aangeboden door Promovis
en Stad Nieuwpoort. Tijdens deze
voormiddag zorgt de Nieuwpoort
Concert Band voor de muzikale noot.

De POM West-Vlaanderen, Inagro en Westtoer willen tussen donderdag 25 mei en zondag 4 juni zoveel mogelijk consumenten met 100 % West-Vlaamse streek- en hoeveproducenten in contact brengen. Tijdens tal van unieke evenementen, bedrijfsbezoeken,
fiets- en wandelroutes, picknicks etc. kan de bezoeker onze trotse West-Vlaamse producenten en hun levenswerk persoonlijk leren kennen.
Producten aankopen via het korte ketenprincipe is lekker, leuk, lokaal en smaakt naar
meer! Hou zeker de website www.weekvandekorteketen.be in het oog, want ook in
Nieuwpoort staat er heel wat te gebeuren!

Lentebraderie
Zaterdag 13 en zondag 14 mei 2017
Lentebraderie in het shoppingsgebeuren van Nieuwpoort. Kom shoppen in de autovrije Albert I-laan en Lombardsijdestraat en geniet van tal van kortingen in de
deelnemende handelszaken. Verschillende dixiebands zorgen voor de muzikale
animatie van 10 u. tot 19 u.
Organisatie: Handelaarsbond Verenigd Nieuwpoort-Bad - www.vnbnieuwpoortbad.be

Santé aan Zee
Donderdag 25 en vrijdag 26 mei 2017
Op donderdag 25 en vrijdag 26 mei wordt het Hendrikaplein tot een waar speeldorp voor
kinderen omgetoverd. Je kan er twee dagen terecht voor gratis kinderanimatie: o.a. een
kruisboogschietstand, circusworkshop, knutseljungle, speelkeuken, kinderkaraoke,
schilderatelier en nog zo veel meer! De activiteiten gaan telkens door van 11 u. tot 17 u.

Nieuwe openingsuren voor de
toeristische dienst
Dienst toerisme, Marktplein 7
(stadhuis):
• Maandag tot vrijdag: 9 u. - 12 u.
en 13.30 u. - 16.30 u.
• Zaterdag in een schoolvakantie:
9 u. - 12 u.
• Zon- en feestdagen*: gesloten
(*behalve wanneer het een zaterdag in een schoolvakantie is)

Dienst toerisme,
Hendrikaplein 11:
• 1 september tot 31 maart: dagelijks open van 10 u. - 12.30 u. en
14 u. - 16.30 u.
• 1 april tot 30 juni: dagelijks open
van 10 u. - 12.30 u. en 14 u. - 17 u.
• 1 juli tot 31 augustus: dagelijks
van 9.30 u. - 18 u.

VRIJE TIJD
Nieuwpoort Driver Days
Zaterdag 20 en zondag 21 mei 2017
Op 20 en 21 mei 2017 vormt Nieuwpoort
het decor voor de Nieuwpoort Drivers
Days. Dit tweedaags prestigieuze autoevenement begon onder de naam ‘Nieuport on Wheels’ en groeide van een statische show uit tot een echt rijgebeuren.
Op zaterdag 20 mei verwelkomen we enkel en alleen 100 % elektrische wagens.
Zij zullen met een roadbook het achterland van de Westkust doorkruisen. Dit is

een primeur in België!
Op zondag 21 mei kunnen liefhebbers van
oldtimers met hetzelfde roadbook deze
onvergetelijke trip maken. Op zaterdagavond zijn alle deelnemers welkom op het
sfeervolle ‘Drivers Dinner’ met afterparty
in zaal De Barkentijn. Meer informatie:
www.nieuwpoortdriversdays.be
Locatie: Barkentijn, Albert I-laan,
Hendrikaplein, Zeedijk en
Lombardsijdestraat

Dienst toerisme, Nieuwpoort-Stad
T 058 22 44 44
info@nieuwpoort.be
Dienst toerisme, Nieuwpoort-Bad
T 058 23 39 23
toerismebad@nieuwpoort.be

KINDERBOERDERIJ ‘DE LENSPOLDER’

De kinderboerderij gaat digitaal
Op de kinderboerderij is het Facebook-tijdperk nu echt aangebroken. Via de splinternieuwe pagina willen ze het
leven op de kinderboerderij, voor en achter de schermen, in de kijker plaatsen. Daarom zullen zij wekelijks foto’s
van leuke gebeurtenissen of activiteiten op onze Facebookpagina posten.

Week van de Zee

Peter Paasei op bezoek
Tussen 10 en 15 april 2017 organiseerde
radiozender MNM en Peter Van de Veire
(alias Peter Paasei) een grote paaseierenraap op verschillende locaties in
Vlaanderen! Op woensdag 12 april 2017
was dit ook het geval in Nieuwpoort.
Op het terrein van de kinderboerderij
werden in totaal 3000 chocolade-eieren
verstopt. Twee gekke paashazen waren

aanwezig om alles in goede banen te
leiden. Tussen al deze lekkere eieren
zaten ook gouden eieren met tips verstopt, die iets meer over de verstopplaats van Peter Van de Veire vertelden.
De paaseirenraap werd live op de radio
uitgezonden. Eva Daeleman was de radiopresentatrice van dienst!

Van vrijdag 21 april tot
zondag 7 mei 2017
De provincie West-Vlaanderen organiseert samen met de kustgemeenten en
diverse kustactoren voor de 21ste keer
de ‘Week van de Zee’. Tussen 21 april
en 7 mei worden er langs de hele kustlijn maar liefst 200 activiteiten georganiseerd. Respect voor de zee, het strand en
de duinen staat centraal. In de brochure
“Zandinzicht” vind je per kustgemeente
het gedetailleerd programma. Meer info
kan je vinden op www.weekvandezee.be.

Wat valt er in Nieuwpoort te beleven tijdens de Week van de Zee?
Alle onderstaande activiteiten zijn
GRATIS en vinden plaats op zondag 7
mei 2017!

Fortenbouw voor gezinnen
In groep maken we bij opkomend tij een
eigen fort rond een genummerde paal.
Het fort waar de paal het langst blijft
recht staan is de eervolle winnaar. Samen
plezier maken en genieten van de zee in
leuk gezelschap zijn de troeven van dit
spel. Meedoen is de boodschap! Rond de
middag kunnen de deelnemers genieten
van een kom warme soep.
Afspraak om 9.30 u. op het strand t.h.v. de
Sint-Bernarduskerk in Nieuwpoort-Bad.
Je mag je eigen schopje meebrengen.

VRIJE TIJD
Zand-Art
Onder leiding van een kunstenares en
enkele natuurgidsen gaan we aan de slag
om een mooi kunstwerk te maken. Daarvoor benutten we alle schatten van de zee
die op het strand aanspoelen. Een eigen
emmertje mag je meebrengen. Deelnemers kunnen ‘s middags van een kom
soep genieten.
De activiteit gaat door tussen 10 u. en
11.30 u. op het strand t.h.v. de SintBernarduskerk.

Straatje in, straatje uit, Le Beau
Monde achterna
Deze boeiende en gezellige stadswandeling neemt je mee doorheen de vervlogen
tijden van Nieuwpoort-Bad. Achter iedere
straatnaam schuilt wel een ludieke anekdote. Een aanrader voor al wie interesse
in de boeiende geschiedenis van deze
unieke badstad heeft. De wandeling wordt
afgesloten met een kom warme soep.
We beginnen de wandeling om 10 u. aan
het Hendrikaplein bij dienst Toerisme
Nieuwpoort-Bad en eindigen aan de
Sint-Bernarduskerk.
Inschrijven is verplicht via het
T 058 23 39 23.

Duinenwandeling: geneeskrachtige kruiden in de duinen
Samen met een gespecialiseerde natuurgids doorkuis je de Simliduinen op

zoek naar de geneeskrachtige kruiden en
struiken die er groeien. Deze tocht is niet
toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens!
De wandeling start om 14 u. aan de SintBernarduskerk. Inschrijven is niet nodig.

Schelpenwandeling: Schelpen in
’t zand en schelpen op ’t zand,
zoek zoek zoek!
De strandgidsen staan voor je klaar om
te strandjutten aan en rond de vloedlijn.
Samen gaan we op zoek naar speciale
schelpen, wieren, krabben en andere
zeedieren. Als afsluiter maken we een
mooie zee-amulet. Breng gerust je emmertje en laarzen mee.
De wandeling start om 14 u. aan de SintBernarduskerk.

Een geslaagde familiedag op de kinderboerderij
Op zondag 9 april 2017 vond het groots familiefeest op de kinderboerderij plaats! In de voormiddag werd het nieuwe speelpleintje, onder een stralende zon, door gedeputeerde Guido Decorte ingehuldigd. In de namiddag stonden er heel wat leuke activiteiten voor jong en oud op het programma.
De boerderij heeft ook enkele nieuwkomers: Milla Muis en haar muizenvriendjes. Milla zal te zien zijn op de vernieuwde folder
van de kinderboerderij en op de nieuwe scholenbrochure. Ondertussen werd er ook al een postkaartje met Milla Muis erop ontworpen. Voor het grafisch ontwerp kregen we de medewerking van Deborah Vanden Brande.

Kinderboerderij ‘De Lenspolder’, Elf Juliwijk 6A - T 058 23 69 86 - E kinderboerderij@nieuwpoort.be

VRIJE TIJD
LANDBOUW EN VISSERIJ

Visserijweekend
Zaterdag 3, zondag 4
en maandag 5 juni 2017
Naar jaarlijkse gewoonte worden tijdens
het pinksterweekend in Nieuwpoort de
Visserijfeesten georganiseerd. Kom genieten van al het lekkers uit de Noordzee
en van de vele muzikale acts. Bekijk hieronder het gedetailleerd programma!

Zaterdag 3 juni
9.30 u.:

10.30 u.:

14.30 u.:
16.30 u.:

Geleid bezoek aan de Visveiling met een hapje en een
drankje (max. 50 personen).
Vooraf inschrijven bij dienst
toerisme, Hendrikaplein 11,
T 058 23 39 23, is verplicht.
Opening vissmoefelmarkt
met aperitiefconcert van de
fanfare St. Cecilia Zarren

18 u.:

16.30 u.:

Publieke visverkoop
ten voordele van Dilara
Quarteer - Vismijn

18 u.:

Optreden ’t Westvlams
Gemiengeld Vintekoor
Kaaiplein

Optreden van The MG’s
Brothers - Kaaiplein

Doorlopend: Smoefelmarkt met
visgerechten

Doorlopend: Smoefelmarkt met visgerechten - Kaaiplein

Zondag 4 juni
10 u.:

11 u.:

Optreden Koen De Smet
‘live’ - Kaaiplein
Publieke visverkoop ten
voordele van Dilara Quar-

teer, een 17-jarig meisje
uit Veurne, die toen ze drie
maanden oud was, een
ernstige psycho-motorische retardatie opliep na
een routine-operatie van
een liesbreuk - Vismijn

14.30 u.:

Geleid bezoek aan de
Visveiling met een hapje
en een drankje (max. 50
personen)
Vooraf inschrijven bij dienst
toerisme, Hendrikaplein 11,
T 058 23 39 23, is verplicht.
Start van de vissmoefelmarkt met aperitiefconcert
van de Nieuwpoort Concert
Band - Kaaiplein
Optreden De Helaasheid
der Zingen - Kaaiplein

Maandag 5 juni
Tijdens de Vissershulde brengt het stadsbestuur van Nieuwpoort hulde aan de op
zee omgekomen vissers.
10 u.:

Eucharistieviering in de
Visveiling

10.45 u.:

Zegening van de vaartuigen

11 u.:

Neerlegging van bloemen
aan het vissersmonument

Dienst Toerisme, Marktplein 7
T 058 22 44 44
Stedelijke visveiling - T 058 23 33 64

NIEUW IN NIEUWPOORT

Groepspraktijk
‘medinni, uw zorgwijzer’
Donderdag
1
juni
2017 opent de nieuwe
groepspraktijk ‘medinni, uw zorgwijzer’ in
Nieuwpoort-Bad. Dokter Wouter Goossens
neemt de huisartsenpraktijk over van dokter Paul Nuytemans.
Groepspraktijk medinni zal versterkt
worden door Enya Smolders (kinesist),
Emma Dequeker (diëtist, diabeteseducator), Sylvie Wolters (psychotherapeut),
Justine Goderis (Podoloog) en Steffi De
Cock (pedagoog, seksuoloog en kinderwensconsulent). De praktijk is gevestigd
in de Elisalaan 24.
Afspraken en huisbezoeken kan je aanvragen via T 058 23 39 77. Half mei komt
de website van deze nieuwe groepspraktijk online en kunnen afspraken bij de
dokter en verschillende paramedici ook
online gemaakt worden.

Hairstudio D&D

Kunsthuis Mamézon

Denis Dubaere heeft sinds november
2016 een kapsalon in herstelcentra
Ter Duinen, Louisweg 46. Het salon is
ook toegankelijk voor mensen die niet
in Ter Duinen verblijven. Hij is kapper,
raadgever en werkt met de exclusieve plantaardige haarverzorging van
Kevin Murphy. Zijn medewerkster
en hijzelf geven bij een bezoek aan
de zaak graag alle kleur- en stijladvies dat bij je past. Afspraken kunnen telefonisch gemaakt worden via
T 058 22 33 49.

Bij kunsthuis Mamézon kan je sinds
maart 2017 terecht voor outdoor
wellness: sauna, jacuzzi, verwarmd
zwembad etc. Daarnaast is er 1 gastenkamer beschikbaar voor overnachting. Verschillende formules
zijn mogelijk. Tenslotte huisvesten
ze een kunstatelier waarin er twee
evenementen per jaar (in het vooren najaar) georganiseerd worden.
Zaakvoerders Werner & Jurgen
zijn telefonisch bereikbaar via
T 058 23 03 61 of via kunsthuismamezon@gmail.com.
Meer info over workshops en tentoonstellingsruimtes kan je vinden
op hun website http://kunsthuismamezon.wixsite.com/mamezon of
hun Facebookpagina.

Openingsuren:
• dinsdag, woensdag en vrijdag:
9 u. -12 u. en 13.15 u. - 18 u.
• donderdag: 9 u. - 12 u.
• zaterdag: 9 u. - 12 u.
en 13.15 u. - 17 u.
• maandag en zondag: gesloten

VRIJE TIJD
Pam’s Kapsalon

Wheels Bikestore

Pamela Smagge opende op 1 februari 2017 haar eigen kapsalon voor dames, heren
en kinderen in de Oostendestraat 4. Ze heeft 20 jaar ervaring en is gespecialiseerd
in snit, kleur, permanent, vaste brushing, creatief opsteekwerk etc. Afspraken
kunnen telefonisch gemaakt worden op T 058 62 79 60 of in het kapsalon zelf.
Openingsuren:
• dinsdag tot vrijdag: 9 u. - 18 u.
• zaterdag: 8.30 u. - 17 u.
• zondag en maandag: gesloten

Wheels Bikestore is
een nieuwe fietsenwinkel op de Kaai
waar je terecht kan
voor de aankoop
van een nieuwe
fiets en/of het herstellen van je huidige fiets. Daarnaast
is er een ruim aanbod aan huurfietsen (dames- en herenfietsen, elektrische fietsen, kinderfietsen, tandems,
mountainbikes etc.). Op sluitingsdagen is het mogelijk om fietsen te huren mits reservatie.

Brasserie ‘De Zoete Goeste’
‘De Zoete Goeste’ is een nieuwe brasserie/tearoom op de Kaai waar de keuken doorlopend open is en waar steeds met verse producten gewerkt wordt. Zij bieden een waaier
aan gerechten: croques, tosti’s, belegde broodjes, salades, tapas, pasta’s etc. Pannenkoeken en wafels kan je krijgen vanaf 14 u. Contact: T 058 62 83 06. Locatie: Kaai 32
Openingsuren:
• maandag tot zondag: 10 u. -19 u. (tijdens de vakantieperioden open tot 22 u.)
• woensdag: gesloten

Kinderboetiek Elisa
Je vindt Kinderboetiek Elisa vanaf 29 april 2017 niet
enkel in Kortrijk, maar ook langs de jachthaven van
Nieuwpoort, op de R. Orlentpromenade. In deze kinderwinkel worden baby’s en
kinderen in geen tijd tot echte prinsen en prinsessen omgetoverd. Ook jonge tienermeisjes en jongens kunnen hier terecht voor een hippe casual outfit of feesttenue. Je vindt er verschillende topmerken: Il Gufo, Simonetta, Monnalisa, Ralph
Lauren, Liu Jo, Aletta, Scapa, Chloé, Special Day, Elsy, Paul Smith, etc. Voor een
geboortelijstje met merken als Théophile & Patachou, Tartine & Chocolat, etc. kan
je er ook terecht.

IN BEELD
Zwerfvuilopruimdag IVVO
De IVVO organiseerde in samenwerking met het
stadsbestuur opnieuw een zwerfvuilopruimactie waaraan vijf verenigingen (Gezinsbond
Ramskapelle-Sint-Joris, OKRA Trefpunt Nieuwpoort, Pasar Nieuwpoort, Natuurpunt WestkustNieuwpoort) en de leerkrachten van het Sint-Bernarduscollege deelnamen. Zo’n 70 vrijwilligers
verzamelden 700 kg afval langs een traject van 8
km weg in.

Openingsuren (september tot juni):
• maandag, woensdag, donderdag
en vrijdag: 8.30 u. - 12.30 u. en
13.30 u. - 18 u.
• zaterdag: 8.30 u. - 12.30 u.
• dinsdag en zondag: gesloten
Openingsuren (juli en augustus):
• maandag tot zaterdag: 8.30 u. 12.30 u. en 13.30 u. - 18 u.
• zondag: gesloten
Meer info: Thomas Catrysse
M 0497 74 51 41

IN BEELD
Geslaagde ontbijtactie
De ouderraad van de gemeenteschool ‘De
Pagaaier’ pakte dit jaar opnieuw uit met een
ontbijtactie waarbij 2.200 ontbijten werden verkocht. Een deel van de opbrengst, 750 euro, werd
geschonken aan het project Domino dat streeft
naar een integrale aanpak en het voorkomen van
kinderarmoede. In de recent geopende tweedehandswinkel is baby- en kinderkledij te verkrijgen. Met de opbrengst van de ontbijtactie werden
pampers, turnpantoffels, ondergoed en andere
kinderkledij aangekocht.

Gouden jubileum
Gerard Dequeecker en Arlette De Baenst traden
op 22 maart 1967 in het huwelijk. Het koppel
baatte vroeger het hotel l’Europe en het hotel
Cajou in De Panne uit. Beide hotels worden sinds
2006 uitgebaat door hun zoon Bruno. Arlette is
actief als vrijwilligster bij de MS-Liga en ook Gerard helpt mee. Beide jubilarissen hebben sinds
hun pensionering veel mooie reizen gemaakt. Het
gouden paar heeft drie kinderen en zes kleinkinderen op wie ze bijzonder trots zijn.

Vijftig jaar gehuwd
Pierre Verschueren en Liliane Van De Sompele
huwden op 8 april 1967. Pierre heeft als ontwerptekenaar een boeiende loopbaan achter de rug
terwijl Liliane in de verkoopsector werkte. De
jubilarissen zijn echte levensgenieters en houden
van reizen. Ze voelen zich bijzonder goed thuis
in Nieuwpoort. Ze zijn ook bijzonder trots op hun
twee kinderen en vijf kleinkinderen.

IN BEELD
Gouden jubileum
Henri Lambrechts en Simonne Otto stapten op
25 maart 1967 in het huwelijksbootje. Simonne
werkte vroeger als dienstmeisje en in de steenfabriek van Terhaege. Henri werkte lange tijd in
een metaalbedrijf. Later ging hij aan de slag bij de
sportclub Makabi en hij eindigde zijn loopbaan bij
een lasbedrijf in Willebroek. Het koppel houdt van
reizen en trok naar verre bestemmingen zoals
Australië en Hawaï. De jubilarissen hebben twee
kinderen en vier kleinkinderen met wie ze een
hechte band hebben.

Vrijwilligers WZC de Zathe
Tijdens de ‘Week van de vrijwilliger’ werden de
vrijwilligers van het woonzorgcentrum De Zathe
tijdens een kaas- en wijnavond in de bloemetjes
gezet. De vrijwilligers helpen op verschillende
manieren in het rusthuis en doen dit met heel
veel enthousiasme en engagement. Hun inzet
wordt bijzonder gewaardeerd door het personeel
en de bewoners van het wzc De Zathe.

Vrijwilligers helpen
Zilverpunt en Domino
Het Sociaal Huis organiseerde tijdens de ‘Week
van de Vrijwilliger’ een etentje voor de vrijwilligers van Zilverpunt en Domino. Zilverpunt zet
zich in voor de thuiswonende 85-plussers terwijl
Domino gezinnen met financiële moeilijkheden
ondersteunt. Zilverpunt krijgt hulp van 14 vrijwilligers terwijl een team van 11 vrijwilligers actief
is bij Zilverpunt.

in Nieuwpoort
ACTIVITEITEN
Maandag 1 mei 2017
Voordracht: ‘Pelgrimstocht naar Assisi’

tussen 1975 en 1976 door de spreker aan
boord van de IJslandtreiler O.182 Caesar
opgenomen werd. Kostprijs: € 4 (leden)
en € 5 (niet-leden).
Locatie: City, Valkestraat 18.

Boeiende voordracht door Philippe
Gerard, apotheker en docent aan de
Primrose Academy, over zijn pelgrimstocht naar Assisi. Kostprijs: € 8.
Locatie: Pastoriehuys, Dorpsplein,
Hemmestraat 1, Ramskapelle.
Info: www.engelcirkel.be of
engelcirkel@gmail.com.

Dinsdag 2 mei 2017
Reisverhaal ‘Pelgrimsroute
naar Santiago de Compostela’
Reisverhaal van schepen Kris Vandecasteele die enkele jaren geleden naar
Santiago de Compostela trok. Afspraak
om 20 u. Kostprijs: € 2, gratis voor leden
van Pasar. Inschrijven is niet nodig.
Locatie: ’t Schorrehof, Marktplein 16.
Organisatie: Pasar Nieuwpoort.

Meer info zie pp. 20
Gidsbeurt: Straatje in, straatje uit,
Le Beau Monde achterna
Meer info zie pp. 20
Duinenwandeling: geneeskrachtige
kruiden in de duinen
Meer info zie pp. 20

Meditatie ‘Bloemen’
40 minuten relaxen en 40 minuten energetische zittende of liggende meditatie,
op basis van positief energetisch werk.
Van 19.30 u. tot 21 u. Kostprijs:
€ 5. Benodigdheden: matje, dekentje en
kussen. Reserveren via M 0477 41 14 97.
Info: www.engelcirkel.be of
engelcirkel@gmail.com.

Zand-Art: creatief aan zee met schelpen
en aanspoelsels

Begeleide wandeling: Schelpen
in ’t zand en schepen op ’t zand

Donderdag 4 mei 2017
Film: I Daniel Blake
Meer info zie pp. 13

Meer info zie pp. 20

Vrijdag 12 en 19 mei 2017
Vrijdag Visdag

Vrijdag 5 mei 2017
Theatervoorstelling: Smith - Strak
Meer info zie pp. 13

Zaterdag 6 mei 2017

Ontbijt, bezoek aan de visveiling, lunch
etc. Kostprijs: € 60. Vooraf reserveren
is verplicht en kan bij VZW Promovis
Nieuwpoort via T 058 22 49 72.
Locatie: stedelijke vismijn.

Kaas- en wijnfestijn
Kom genieten op de kaas-en wijnavond
van Neos Nieuwpoort van 18.30 u. tot
21.30 u. Locatie: zaal Iseland, Vismijn.
Kostprijs: € 18. Reservaties via
neosnieuwpoort@telenet.be.

Zaterdag 13 en 14 mei 2017
Lentebraderie
Meer info zie pp. 18

Zondag 14 mei 2017
Concert: Felix
Vermeirsch &
het Brugs Kamerorkest o.l.v Ning
Kam

Woensdag 3 mei 2017
Lezing en film: ‘Allen die willen naar
IJsland gaan’
Lezing en film van het Willemsfonds
Nieuwpoort, de Gidsenkring Westhoek en
Promovis over de IJslandvaart. Spreker
Joris Surmont brengt een overzicht van
de IJslandvisserij van de 19de eeuw tot
1994. Daarna volgt de film ‘Winden’ die

Zondag 7 mei 2017
Fortenbouw voor gezinnen
Meer info zie pp. 19

Meer info
zie pp. 13

in Nieuwpoort
Donderdag 18 mei 2017
Film: Miss Peregrine’s Home
For Peculiar Children
Meer info zie pp. 13

Vrijdag 19 mei 2017
Stadswandeling met gidsen
Kom meer te weten over de geschiedenis van Nieuwpoort. Welke feiten hebben
in 1163 geleid tot de stichting van Novus
Portus? Welke gebeurtenissen bepaalden het ontstaan, de groei, de verwoesting en de heropbouw van Nieuwpoort?
Kostprijs: € 5 (leden) en € 7 (niet-leden).
Locatie: openbare bibliotheek, Kokstraat
18 A. Info: Neos Nieuwpoort - reservaties
via neosnieuwpoort@telenet.be.

Zondag 21 mei 2017
KSV Nieuwpoort - proeftraining
G-voetbal
Kinderen uit het buitengewoon onderwijs, met Gon-begeleiding of met
specifieke onderwijsbehoeften, kunnen een gratis proeftraining volgen bij
KSV Nieuwpoort. Van 10 u. tot 11.30 u.
Locatie: voetbalstadion KSV Nieuwpoort,
Dudenhofenlaan 2d. Contact:
M 0483 19 10 65 of T 056 23 03 85
w-vl@s-sportrecreas.be.

Maandag 22 mei 2017
Theatervoorstelling: Paatros
Het onderwerp van de voorstelling is een
knap stukje literatuur van Cyriel Buysse,
een soort thriller met ludieke ondertoon.
Levendig verteld door Lucien Cleppe van
de Koninklijke toneelbond Hansbeke. Van
14 u. tot 17 u. Kostprijs: € 3 voor leden.
Locatie: ’t Shorrehof, Marktplein 16.
Info: OKRA - trefpunt 55+ Nieuwpoort
M 0479 43 19 86 - http://www.okra.be/
trefpunt-nieuwpoort.

Dinsdag 23 mei 2017
Wandeling doorheen de IJzermonding
Stap samen met ‘Effen Weg’ door de
IJzermonding. ‘Effen Weg’ organiseert
op regelmatige basis wandelingen voor
mensen met pijn en chronische ziekten.
Ook wie zin in een gezonde wandeling

heeft, is meer dan welkom. Inschrijven
via www.effenweg.be is noodzakelijk.
Plaatsen zijn beperkt. Afstand: 7 km.
Vertrekpunt: Parking De Vierboete,
Halvemaanstraat 2. Meer info:
Karin Vanderstuyft - M 0479 35 69 97 karin@effenweg.be.

Donderdag 25 mei 2017
7de sneukeltocht door beweging.net
Nieuwpoort
Pasar viert al voor de 7de keer Rerum
Novarum in Nieuwpoort. Ze organiseren
daarom een wandel- (8 km) en fietstocht
(30 km). Daarna volgt er een lekkere barbecue. Aanvang tussen 13.30 u. en 14 u.
aan ’t Shorrehof. Kostprijs: € 15 (basistarief), € 5 (wandelen/fietsen) en
€ 12 (BBQ). Inschrijven is noodzakelijk
en kan via de bestuursleden van Pasar
Nieuwpoort, de Nieuwpoortse CM,
andere partnerorganisatie of via storting
op BE78 7995 5025 0686 (met vermelding
van naam, RN2017, aantal personen en
vermelding van activiteit).

Zaterdag 27 mei 2017
Cursus collografie - materiaaldruk
Mamézon organiseert leuke workshops
waarin een persoonlijke begeleiding centraal staat. Daarom zijn de inschrijvingen
beperkt. Collografie is een techniek
waarbij een afbeelding gecreëerd wordt
door het lijmen en construeren van op
elkaar geplaatste materialen. Kostprijs:
€ 35. Locatie: Louisweg 70. Info: Mamézon - http://kunsthuismamezon.wixsite.
com/mamezon.

Zondag 28 mei 2017
Picknick in het park
Meer info zie pp. 15

Donderdag 25 mei 2017
Zeewijding
Meer info zie pp. 18

Donderdag 25 en
vrijdag 26 mei 2017
Santé aan zee

Dinsdag 30 mei 2017
Modernisme versus traditionalisme
Volg de gids doorheen Nieuwpoort-Bad
en ga op zoek naar de grandeur van weleer. Begeleide uitstap van 14 u. tot 15.45
u. Kostprijs: € 4. Reservatie is verplicht.
Locatie: infopunt Toerisme Nieuwpoort,
Hendrikaplein 11. Info en organisatie:
Vormingplus Oostende-Westhoek T 058 31 14 94 - oostende@vormingplus.be.

Meer info zie pp. 18

TERUGKERENDE
ACTIVITEITEN
Woensdag 3, 10, 17, 24
en 31 mei 2017
Mobiel speelplein ‘De Speelvanne’
De jeugddienst zorgt voor een mobiel
speelplein en dit op verschillende locaties in Nieuwpoort. Meer info zie pp. 14

in Nieuwpoort
Zondag 7 mei 2017
Maandelijkse vergadering Koninklijke
Postzegelclub van de Westhoek
Tijdens deze vergadering wordt er
nieuws uit de filateliewereld gebracht,
worden postzegels uit buiten- en binnenland bestudeerd en worden spreekbeurten door vermaarde filatelisten georganiseerd. Ook is er een postveiling onder
de aanwezigen. Van 10 u. tot 12 u. Gratis.
Locatie: Hotel Cosmopolite, Koning
Albert I laan 141. Info: em026@skynet.be
of T 058 23 37 41 - T 059 43 82 53 www.pzcwesthoek.be.

Locatie: Dorpshuis d’ Oude Schole,
Ramskapellestraat. Contact: ellen.
dubois@telenet.be of M 0498 31 18 76.

Zaterdag 20 mei tot 4 juni 2017

ACTIVITEITEN VAN

Tentoonstelling: Geraakt door de Oorlog

LANGERE DUUR

Meer info zie pp. 12

Dinsdag 9 mei t.e.m.
zondag 14 mei 2017
Expo: Wat als kunstenaars samenkomen?
OpenAtelier2014, een
groep van 13 amateurkunstenaars,
stelt haar werken
tentoon op de jaarlijkse tentoonstelling.
Elke kunstenaar beleeft kunst op zijn of
haar eigen manier. Daardoor ontmoeten
verschillende technieken elkaar. Gratis.
Open van 10 u. tot 12 u. en van 14 u. tot
18 u. Locatie: zaal Berquin (bovenzaal
Stadshalle).

Donderdag 11 mei 2017
Gezellig samenzijn
Gratis namiddag voor mensen die + 55
zijn. Aanvang om 14 u. Locatie: Centrum
Ysara, Dienstweg Hevengeul 14.
Organisatie: stadsbestuur Nieuwpoort.

Elke woensdag t.e.m.
27 december 2017
Piloxing@ramskapelle
Piloxing op woensdagavond van 19.30 u.
tot 20.30 u. Kostprijs: 1 beurt kost € 5
voor leden en € 6 voor niet-leden. Een
10-beurtenkaart kost € 45 voor leden en
€ 50 voor niet-leden. Locatie: Dorpshuis
d’ Oude Schole, Ramskapellestraat.
Contact: ellen.dubois@telenet.be of
M 0498 31 18 76.

Elke donderdag t.e.m.
28 december 2017
Zumba@ramskapelle
Gezinsbond Ramskapelle - Sint-Joris organiseert elke donderdag zumba-lessen
van 19.30 u. tot 20.30 u. Kostprijs: 1 beurt
kost € 5 voor leden en € 6 voor nietleden. Een 10-beurtenkaart kost
€ 45 voor leden en € 50 voor niet-leden.

Locatie: bibliotheek Nieuwpoort,
Kokstraat 18 A. Info: T 058 22 30 40.

T.e.m. zondag 14 mei 2017
WAK Tentoonstelling ‘The Making Of’
Jaarlijkse tentoonstelling van Nieuwpoortse (amateur)kunstenaars die zich
lieten inspireren door het thema 'The
Making Of...'. Kom ervaren wat er bij een
creatieproces komt kijken. Tijdens je bezoek kan je ook één van de kunstenaars
live aan het werk zien. Gratis toegang.
Dagelijks open van 10 u. tot 12 u. en van
14 u. tot 18 u. Locatie: zaal Geeraert,
Stadshalle, Marktplein Nieuwpoort.
Info: dienst Cultuur - T 058 79 50 00 cultuur@nieuwpoort.be.

T.e.m. woensdag 17 mei 2017
Tentoonstelling: 20 jaar bibliotheek
in de Kokstraat
Overzicht van 20 jaar activiteiten in de
bibliotheek. Gratis. Tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

T.e.m. zondag 16 juli 2017
Sherlock: Test jouw detectiveskills
in Nieuwpoort
Spannend virtueel gps-spel over een
misdaad in Nieuwpoort. De stad en de
politie heeft jouw hulp nodig om de
misdadiger te vatten. Kostprijs: € 60.
Reservaties via info@geoteam.be.
Info: www.geoteam.be of M 0494 22 04 23.

T.e.m. zondag 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 op het niemandsland van de frontzone rond Ieper. Bij elk
beeldje hoort een dog tag met daarop 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
Boottocht met de Seastar
Ervaar de Westhoek op een originele en
rustgevende manier. De rederij brengt je
van Nieuwpoort via de IJzer naar het cultuurhistorisch centrum van Diksmuide.
Keuze uit een haventocht of IJzerrondvaart. Bekijk het vaarschema op
http://seastar.be/. Kostprijs: € 19.
Locatie: R. Orlentpromenade 2.
Kostprijs: € 19. Contact: info@seastar.be
T 058 23 24 25.

VACATURE in Nieuwpoort
Doorlopende tentoonstelling van
Tavares e Sousa - Van Belleghem
Permanente tentoonstelling van eigen
gemaakte keramiek, Raku, sculpturale
keramiek, keramische sieraden, handbeschilderde zijden sjaals en restauratie
van keramische kunstwerken.
Gratis toegang, maar op afspraak.
Locatie: Dudenhofenlaan 100.
Info: h.tavares.e.sousa@gmail.com T 058 24 10 85.
Knotsgekke doe-tocht voor kinderen
in Nieuwpoort
Ontdek Nieuwpoort met een gekke
doewandeling op je smartphone of tablet.

UIT IN DE REGIO
Zaterdag 6 mei 2017
Taptoe - Veurne
Opreden van verschillende showkorpsen
op de Grote Markt om 19 u.
Meer info: www.toerisme-veurne.be.

Zaterdag 13 mei 2017
Concert: Esmerine - Diksmuide
De instrumentale muziek van Esmerine
zweeft tussen minimalistisch klassiek,
postrock en nieuwe folk. Afsrpaak om 20
u. in Muziekclub 4AD.
Meer info: www.4ad.be

Onze app neemt
je mee op stap
doorheen Nieuwpoort en daagt jou
en je team uit met
allerlei leuke vragen en grappige
doe-opdrachten.
Kostprijs: € 10.
Locatie: Zeedijk.
Info: La Mosca reservations@ lamosca.be G reservations@lamosca.be.
Super secret: spannend detectivespel
voor kinderen in Nieuwpoort

Zondag 21 mei 2017
Good vibrations: SUP, Yoga en kookdemo - Oostduinkerke
Kennismaking met stand up paddling
(SUP) en yoga o.l.v. ervaren begeleiders,
gevolgd door een kookdemo ‘Healthy
Appetizers & Cocktails’ door Angelique
Slembrouck.
Meer info: bestpittigkoksijde@gmail.com

Woensdag 31 mei 2017
Insecten: voedsel van de toekomst Woumen
Kennismaking met de wereld van
eetbare insecten, met verschillende

Stad Nieuwpoort wil zo doelgericht mogelijk communiceren en probeert daarom actief
op sociale media aanwezig te zijn. Word fan van onze Facebookpagina of volg ons op
Instagram of Twitter. We proberen niet alleen om dagelijks leuke en informatieve berichten te posten, maar antwoorden ook op vragen die via deze kanalen gesteld worden!
Heb jij een sfeervolle foto of een grappige tweet, deel ze met ons op Twitter of Instagram. Wie weet verschijn jij wel in de volgende editie van Nieuwpoort Uw Stad!
Waar kan je ons vinden?

@StadNieuwpoort
stadnieuwpoort

Super Cops: bloedstollend achtervolgingsspel in Nieuwpoort
Kruip in de huid van een ontsnapte
gevangene die op diamantenroof is in de
stad of maak met een politieteam jacht
op de dief. Kostprijs: € 79.
Locatie: Marktplein. Info: Das Box info@dasbox.be - T 0488 26 69 63.

Gloednieuw detectivespel waarbij je met

Volg Stad Nieuwpoort op sociale media!

www.facebook.com/stadnieuwpoort

je vrienden of familie op zoek gaat naar
een gestolen schat in het park. Dankzij
de detective app op je smartphone kom
je de schat steeds meer op het spoor.
Kostprijs: € 59. Locatie: parken van
Nieuwpoort, Dienstweg Havengeul.
Info: Das Box - info@dasbox.be T 0488 26 69 63.

proevertjes (sprinkhaan op een stokje,
meelwormentaart etc). Afspraak om 19
u. in het Provinciaal Bezoekerscentrum
De Blankaart.
Meer info: https://www.vormingplusow.
be/insecten-0
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Reeds méér dan 30 jaar
Uw eigendom kopen
gespecialiseerde
rechtsbijstand bij:
of verkopen?
IMMO

MARITIEM

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

Ga in zee met Immo Maritiem

• Strafrechtelijke verdediging en burgerlijke partijstellingen
Een vaste waarde in vastgoed!
NIEUWPOORT
• Verkeersrecht

Dirk BAILLEUL

• Mede-eigendom, huur- en bouwrecht

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

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

Reeds méér dan 30 jaar
gespecialiseerde rechtsbijstand bij:
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• Strafrechtelijke verdediging en burgerlijke partijstellingen
• Verkeersrecht
• Mede-eigendom, huur- en bouwrecht
• Faillissementsrecht en schuldbemiddeling
• Handelsrecht met onder meer overlating van uw

prestigieus project te Nieuwpoort
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
Albert 1 laan 281 • 8620 Nieuwpoort

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

handelszaak, inning achterstallige facturen, contracten, ...

w w w. i m m o - m a r i t i e m . b e

• Milieuproblematiek

THUISVERPLEGING

Thuisverpleging met een hart

Kies voor de
gezondste bank
van
België.
THUISVERPLEGING
Liesbeth & Lieselot

REGIO NIEUWPOORT I LOMBARDSIJDE I WESTENDE I
MIDDELKERKE I OOSTDUINKERKE I KOKSIJDE I VEURNE

Gratianne Bullens 0474 23 94 07
Julie Demarcke
0496 38 29 64
Laure Steyaert
0471 12 55 57

• toiletten, inspuitingen, diabetes, verbanden,
• aandoen van steunkousen, toedienen en klaarzetten
van medicatie.
• referentie verpleegkundige in de wondzorg.
• referentie verpleegkundige in de palliatieve.
regio Nieuwpoort- Lombardsijde
• u hebt geen kosten doordat wij met het
Volgens de resultaten van het comprehensive
assessment vanwerken.
2014,
derdebetalerssysteem
Alle verpleegkundige zorgen: dagelijkse/wekelijkse
toiletjes,Centrale Bank en de Nationale Bank van België.
uitgevoerd door de Europese
U KAN ONS VRIJBLIJVEND CONTACTEREN!
alle wondzorgen, inspuitingen, palliatieve zorgen, diabetes,
Liesbeth
medicatie voorbereiden …

Van Campenhout
0476/94 05 17
Saskia
Z A K E N K A NDeblieck
TO O R
DEBRUYNE BVBA
Lieselot
Ameloot
0498
22 49 80
Marktplein 13, 8620 Nieuwpoort
0475/32 74 75
058 23 84 68 | debruyne@argenta.be
Germonpré Sandra

Derde betalerssysteem: geen kosten • Alle mutualiteiten

OR 0458.041.225 | 0472
FSMA2026698
12 61 cA-cB | RPR Veurne
Principaal: Argenta Spaarbank nv | Argenta Assuranties nv
Regio:
Westende
LombardsijdeUw appeltje
voor de
VOLG ONS
OPdorst • www.argenta.be
thuisverpleging SaskiaNieuwpoort
Sandra

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.

verkoop

verhuur

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

UW (T)HUIS
IN NIEUWPOORT
KOPEN OF VERKOPEN?

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

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

Uw advertentie
hier?
Nieuwpoort, Uw Stad
7.500 exemplaren
4 of 8 edities per jaar
adverteren
enkel voor Nieuwpoortse
ondernemingen

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

Info: dienst communicatie
Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort
T 058 22 44 26 - F 058 22 44 28
communicatie@nieuwpoort.be

