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VOORWOORD

Beste inwoners,

De voorbije jaren werden diverse straten 
in een nieuw kleedje gestopt. Zo werd ge-
start met de heraanleg van de Franslaan 
en werd de Lombardsijdestraat gereno-
veerd net zoals het laatste gedeelte van 
de Elisalaan. Op 11 september 2017 gaat 
de tweede fase van dit project van start 
met de wegen- en rioleringswerken tus-
sen de IJzerstraat en de Lefebvrestraat.

Na de opbraakwerken volgen de riole-
ringswerken en de plaatsing van nieuwe 
kabels en leidingen door nutsbedrijven. 
In synergie met deze ondergrondse infra-
structuurwerken wordt er gewerkt aan de heraanleg van de nieuwe straatver-
hardingen, groenaanleg en openbare verlichting. 

Deze ingrijpende renovatie met veel groen en een wandel- en fietsruimte moet 
van deze straat de tweede grote winkelstraat van onze badplaats maken.

Ondertussen ging ook de aanleg van het groenplein boven de ondergrondse 
parkeergarages ‘Promenade’ van start. Op dit plein krijgt de overbekende 
schildpad ‘Searching for Utopia’ van Jan Fabre een centrale plaats. Op 7 sep-
tember a.s. wordt het licht op groen gezet voor de wegen- en rioleringswerken 
in de Dienstweg Havengeul en in de Lombardsijdestraat.

Op 4 september a.s. start de heraanleg van de Marktstraat, Potterstraat en een 
gedeelte van de Oostendestraat. De Marktstraat die nu fungeert als een ver-
keersstraat wordt een belevingsstraat met brede voetpaden en heel wat groen.

De weg van de Kaai naar het Marktplein zal een open karakter uitstralen met 
meer ruimte om te flaneren. Meer bewegingsvrijheid, meer terrasjes en meer 
sfeer in deze straat zullen de lokale economie ongetwijfeld nieuwe impulsen 
geven.  De straat wordt één open ruimte van gevel tot gevel zonder grote ni-
veauverschillen. 

Op de kruispunten (Oostendestraat/Marktstraat/Langestraat en Marktstraat/
Ankerstraat) worden kleine boomsoorten aangeplant die ’s avonds extra ver-
licht worden. Deze aparte groene zones zorgen voor een bijzonder accent in de 
bestrating.

De uitvoering van deze 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
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BEVOLKING

Wie de naam van zijn/haar pasgebo-
ren kind of dierbare alsnog wil laten 
publiceren, gelieve een e-mail naar 
communicatie@nieuwpoort te sturen.

Geboortes en overlijdens

Geboortes:
• Mathijs, geboren op 15 mei 2017
 Zoon van Depuydt Pieter en Verhelst 

Peggy
• Louise, geboren op 18 mei 2017
 Dochter van Simoen Jeff en 
 Boel Stephany
• Féline, geboren op 23 mei 2017
 Dochter van Peeters Mike en 
 Bellefroid Elise
• Kymani, geboren op 30 mei 2017
 Zoon van Ghyselbrecht Manuel 
 en Berdal Jessica 
• Mathieu, geboren op 3 juni 2017
 Zoon van Vanden Broucke Hannes
 en Declercq Celine
• Lize, geboren op 21 juni 2017
 Dochter van Cailliau Floris 
 en Govers Kathleen
• Lily, geboren op 20 juli 2017
 Dochter van Vandenbussche Debby
• Lobke, geboren op 20 juli 2017
 Dochter van Van Herck Bart en Blieck 

Virginie 

Overlijdens:
• Ureel Roger (92 jaar)
 Nieuwpoort, 18 juni 2017
• Boydens Honoré (95 jaar)
 Nieuwpoort, 12 juni 2017
• Cremmerye Rita (60 jaar)
 Gits, 5 juli 2017
• Clauw Jeannette (85 jaar)
 Nieuwpoort, 10 juli 2017
• Rooms Maria Louisa (82 jaar)
 Veurne, 14 juli 2017
• Vandenplassche Julienna (95 jaar)
 Nieuwpoort, 23 juli 2017
• Cuvelier Bruno (45 jaar)
 Oostduinkerke, 31 juli 2017 
• Nagels Luc (58 jaar)
 Nieuwpoort, 5 augustus 2017

Openbare verkoop
Zaterdag 30 september 2017

Op zaterdag 30 september 2017 
wordt er een openbare verkoop in 
het stadsmagazijn, J. Van Clichtho-
venstraat 42, georganiseerd. Daarin 
zullen gevonden en buiten gebruik 
gestelde voorwerpen zoals fietsen, 
bromfietsen, auto’s, GSM’s etc. aan-
geboden worden. Gevonden voor-
werpen en objecten die voortkomen 
uit uithuiszettingen die langer dan 6 
maanden in het bezit van het stads-
bestuur zijn, mogen immers open-
baar verkocht worden.

De aangeboden goederen kunnen 
van 9 u. tot 10 u. in het stadsmaga-
zijn bezichtigd worden. De openbare 
verkoop met opbod zal vanaf 10 u. 
starten. 

Nieuwe strandrollator

Nieuwpoort heeft dit jaar haar vloot 
speciale rolstoelen voor op het strand, 
(4 strandrolstoelen “Jutter”, 1 kinder-
strandrolstoel en 1 zeerolstoel “Tira-
lo”) uitgebreid met de aankoop van een 
strandrollator “EW Roller”. De stedelij-
ke adviesraad voor Personen met een 
Handicap kon voor deze aankoop re-
kenen op de financiële steun van West 
Shooting Nieuwpoort en de wijkraad 
Monobloc-Coupe Gorge.

Met de aankoop van deze strandrolla-
tor geeft Nieuwpoort aan senioren en 
personen met een lichte fysieke be-
perking de mogelijkheid om op eigen 
krachten tot aan de zee te wandelen.

Op de foto: Frans Lefevre, schepen 
voor Sociale Zaken, Fernand Dasseville 
voorzitter Adviesraad, mevrouw Antoinette 
Vancompernolle, inwoonster van WZC De Zathe 
en de assistenten van het project Zon, Zee… 
Zorgeloos Gella Broucke en Noor Devlieger.



MILIEU

OPENBARE WERKEN

Regeling huisvuil

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

Alle fracties mag je ten vroegste aan-
bieden de dag voor de ophaling.

Tot 30 september 2017 vanaf 20 u.

Van 1 oktober 2017 t.e.m. 31 maart 
2018 vanaf 18 u.

Alle afvalkalenders zijn terug te 
vinden op www.nieuwpoort.be. 
Extra informatie: www.ivvo.be.

Ophaling grof huisvuil
Woensdag 27 september 2017

Op woensdag 27 september is er opnieuw 
een ophaling van grof huisvuil. Dit is al-
leen mogelijk na een schriftelijke aan-
vraag en betaling in het stadsmagazijn,  
J. Van Clichthovenstraat 42 - T 058 22 44 88 
en dit ten laatste twee weken voor de op-
haling. Aan deze ophaling is een retribu-
tie 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 we-
kelijkse dienst opgehaald wordt, nl. een 
versleten stuk huisraad, afgedankte meu-
belen, oude matrassen of oude metalen. 
Hout moet apart gesorteerd worden. 

De Kringwinkel West komt naar je toe! 
Woensdag 13 september 2017

Op woensdag 13 september komt de Kringwinkel West naar Nieuwpoort. Breng tussen 13.30 u. en 16.45 u. jouw herbruikbare 
spullen naar het recyclagepark 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.

Groenafval containers

Er worden opnieuw groencontainers op verschillende locaties geplaatst waar je je 
groenafval in beperkte hoeveelheden kan afgeven. Daarbij moet je steeds je iden-
titeitskaart tonen.

Op volgende adressen kan je terecht met je groenafval:

• Zaterdag 7 oktober 2017 - Guido Gezelleplein - tussen 8 u. en 12 u.
• Zaterdag 14 oktober 2017 - Parking Kinderboerderij De Lenspolder -
  tussen 8 u. en 12 u.
• Zaterdag 21 oktober 2017 - Parking Sportpark - tussen 8 u. en 12 u.
• Zaterdag 28 oktober 2017 - St. Jorisplein - tussen 8 u. en 10 u. 
• Zaterdag 28 oktober 2017 - Dorpsplein Ramskapelle - tussen 10 u. en 12 u.

Asbest

De gebonden asbestfractie kan je nog maar één keer per maand aanbieden, namelijk 
telkens op de tweede woensdag van de maand van 13 u. tot 16 u. Dit dien je maximum 
één week vooraf aan te vragen via een formulier dat je aan het loket van het stadsma-
gazijn (T 058 22 44 88) afgeeft.

Vernieuwing Franslaan

Op 11 september 2017 starten de we-
gen- en rioleringswerken in de Frans-
laan tussen de IJzerstraat en de Lefeb-
vrestraat.

Eerst vinden er vanaf de IJzerstraat 
opbraakwerken plaats die gevolgd 
worden door rioleringswerken en het 
plaatsen van nieuwe kabels en leidin-
gen door nutsbedrijven. In synergie met 

deze ondergrondse infrastructuurwer-
ken wordt er gewerkt aan de heraan-
leg van de nieuwe straatverhardingen, 
groenaanleg en openbare verlichting. 



OPENBARE WERKEN

Vernieuwing van de Marktstraat, Oostendestraat en Potterstraat
Verloop van de werken

Op 4 september starten de wegen- en ri-
oleringswerken in de Marktstraat, Oos-
tendstraat, kruispunt Oostendestraat/
Langestraat, Potterstraat en de nabije 
omgeving van het Marktplein.

De werken zullen in vijf verschillende 
fasen verlopen. Eerst start de aannemer 
met de werken in de Marktstraat. Daarna 
worden de Oostendestraat en het kruis-
punt Oostendestraat/Langestraat onder 
handen genomen. Begin april 2018 star-
ten de werken in de Potterstraat. Ten 
laatste worden de herstellingswerken 
aan het Marktplein aangevat.

De streefdatum om de straten gebruiks-
klaar te hebben is tegen de zomer 2018. 
De volledige afwerking zal meer tijd in 
beslag nemen.

De planning van deze werken kan steeds 
wijzigen ten gevolge van onverwachte 
weers- en of werfomstandigheden.

Voor meer informatie over de werken 
kan je contact opnemen met onze be-
reikbaarheidsadviseur via wegenwer-
ken@nieuwpoort.be of via T 058 22 44 26.

Stadskern under construction

Vanaf 4 september liggen de Marktstraat, Oostendestraat en Potterstraat open door de wegenwerken. Dit betekent ook dat enkele han-
delszaken wat moeilijker bereikbaar zullen zijn. De handelaars van deze straten sloegen de handen in elkaar en zetten een actie op poten.

Wij gingen op bezoek bij Hannelore Vanacker en Wibo Lemmens, twee jonge ondernemers die in de Marktstraat een nieuw res-
taurant met de naam ‘Wasserette’ zullen openen.

Wat houdt de actie juist in?
HANNELORE: Vanaf 1 september krijg je 
bij elke aankoop, bij een van de deelne-
mende handelaars, een stempel op een 
kaart. Per € 50 dat je meer consumeert 
in een zaak, krijg je een extra stempel. 
Met een volle kaart kan je een waardebon 
winnen.
Daarna kunnen de klanten hun volle 
kaart, met naam en adres erop, deze in 
een bokaal deponeren die in elke han-
delszaak te vinden is. Op het einde van de 

maand worden de kaarten dan verloot.
De waardebonnen kan je consumeren 
in een zaak naar keuze. Hoe meer volle 
stempelkaarten, hoe meer kans je hebt 
om te winnen. Deze actie loopt zolang de 
werken duren.
WIBO: De deelnemende handelaars zijn 
te herkennen aan de stickers op hun 
voordeur en kan je ook volgen via de 
Facebookpagina ‘Stadskern under con-
struction’! Daarnaast wordt er door de 
Shoppinghandelaars van Nieuwpoort een 
gelijknamige brochure uitgegeven waarin 
de handelaars van de Markstraat, Oos-
tendestraat en Potterstraat zichzelf op 
een persoonlijke manier voorstellen. Op 
deze manier willen we de mensen achter 
de handelszaak in de kijker plaatsen.
HANNELORE: Sommige zaken zullen ook 
speciale kortingen geven en deze zullen 
ook in de brochure vermeld worden.
Waarom is deze actie zo belangrijk?
HANNELORE: Vele handelaars hebben 
schrik dat ze tijdens de wegenwerken 
minder klanten over de vloer zullen krij-
gen. Met deze actie willen we de mensen 
stimuleren om toch te blijven komen. Het 

winnen van een waardebon is namelijk 
altijd meegenomen! Wie wint er nu niet 
eens graag een waardebon?!
WIBO: Door de actie creëren we ook een 
soort van samenhorigheidsgevoel. Op 
deze manier kunnen de verschillende 
zaken elkaar steunen en met elkaar sa-
menwerken ongeacht het product dat ze 
aanbieden. Bovendien leren we onze me-
dehandelaars ook echt kennen. 
HANNELORE: Als we de handen in elkaar 
slaan, zullen we er ook sterker uitkomen. 
Samenwerken aan een gemeenschappe-
lijk project biedt volgens mij niet anders 
dan voordelen. Door deze actie zet elke 
handelszaak zichzelf niet alleen maar in 
de kijker, maar promoot ze ook de gehele 
stadskern.

Hannelore & Wibo



PREVENTIE

Nieuw politiehuis PZ Westkust

Op 28 juni 2017 vond de symbolische eer-
stesteenlegging plaats van het nieuwe po-
litiehuis in de Ter Duinenlaan te Koksijde. 
Het huidige commissariaat in de Zeelaan 
in Koksijde voldeed immers niet meer 
aan de huidige wetgeving waardoor een 
nieuw commissariaat broodnodig was. In 
het najaar van 2018 zou dit gebouw hele-
maal afgewerkt moeten zijn.

Het nieuw politiehuis zal een oppervlakte 
van 8000 vierkante meter hebben en zal 
uit 3 grote compartimenten bestaan: een 
ruimte voor de burger, een ruimte voor de 
arrestant en een ruimte voor de politie. 
De huidige politiekantoren in De Panne en 
Nieuwpoort blijven bestaan, maar zullen 
in de toekomst ook vernieuwd worden.

Uitrusting politiehuis
Er werd gekozen voor een modern en 
functioneel gebouw van 5 niveaus waar-
van 2 ondergronds, dat perfect toeganke-

lijk voor mindervaliden zal zijn.

De ondergrondse verdiepingen vormen 
een discrete toegang tot het arrestan-
tencomplex met maar liefst 8 individuele 
cellen, 2 cellen voor minderjarigen en 1 
collectieve cel. Ook leveranciers zullen 
via de ondergrondse verdieping laad-en 
los mogelijkheden vinden. 

Nieuw zal ook de mogelijkheid tot video-
conferenties zijn er zal een crisisroom be-
schikbaar zijn en waar live beelden van col-
lega’s op locatie gedeeld kunnen worden.

De PZ Westkust denkt ook aan het milieu. 
Er werd gedacht aan zonnepanelen en aan 
een ondergrondse parking met elektri-
sche laadpunten voor de dienstvoertuigen.

Hang rookmelders!

Er sterven nog steeds (té) veel men-
sen in een woningbrand en dat kan 
voorkomen worden! Daarom lanceren 
de West-Vlaamse hulpverleningszo-
nes, Zone Westhoek, Fluvia, Midwest, 
en Zone 1 een heuse sensibiliserende 
rookmelderscampagne, waarbij het be-
lang van een goedwerkende rookmelder 
wordt gepromoot.

De helft van de gezinnen heeft 
geen rookmelders hangen
Afgelopen jaar werd bij ruim 1.300 ge-
zinnen naar de aanwezigheid van rook-
melders in hun woning gepolst. De re-
sultaten zijn frappant. Maar liefst 54% 
van de ondervraagden heeft geen rook-
melder hangen. Uit het onderzoek bleek 
ook dat vooral 60-plussers geen rook-
melders in hun huis hebben.

Rookmelders laten je niet stikken
Rookmelders zijn verplicht in huur-, 
nieuwbouw- en gerenoveerde wonin-
gen. Vanaf 2020 is één rookmelder per 
woning verplicht.

Een goede rookmelder: 
• beschikt over de labels CE en EN14604;

• heeft een ingebouwde batterij met 
een levensduur van tien jaar;

• beschikt over een testknop en luid 
alarm;

• is o.a. te koop in de betere elektro- 
en doe-het-zelf-zaken.

Zo onderhoud je een rookmelder:
• test elke maand de rookmelder via de 

testknop;
• stof(zuig) het toestel maandelijks.

Hier installeer je rookmelders:
• op elke verdieping van je woning
• aan het plafond op min. 30 cm van de 

hoek/muur
• in de slaapkamers, de inkomhal, 

bovenaan de traphal, op de overloop, 
in de nabijheid van de keuken, de 
woonruimtes en de wasruimte.

Om te vermijden dat de rookmelders 
vals alarm slaan, plaats je ze beter niet 
in de keuken (kookdampen), garage 
(rook van startende motor) of de bad-
kamer (waterdamp). Een rookmelder 
ophangen naast een open venster of 
verluchtingsopening is ook geen goede 
plaats.

Brandweer Westhoek en de gemeen-
tebesturen vonden het een absolute 
opportuniteit om samen de schouders 
onder deze brandveilige boodschap te 
zetten.

Vanaf zaterdag 9 september kan je een 
rookmelder kopen aan de infobalie in 
jouw gemeente. Kostprijs: € 16.



PREVENTIE

GEMEENTERAAD

Schoolfietsroutekaarten wijzen leerlingen de weg naar school
Op www.schoolfietsroutekaart.be vind je 
aangewezen fietsroutes naar de se-
cundaire school en verschillende aan-
dachtspunten. De schoolfietsroutes zijn 
volledig digitaal raadpleegbaar, maar 
het traject kan ook uitgeprint worden. 
Intussen zijn de schoolfietsroutes van al  

30 gemeenten aangeduid.

Deze kaarten moeten de fietsveiligheid 
van de schoolgaande jeugd verbeteren 
en hen aanmoedigen om meer met de 
fiets naar school te rijden. Je vindt op de 
kaart eveneens de bus- en tramlijnen en 
de -haltes.

De toepassing is een initiatief van het 
provinciebestuur West-Vlaanderen, met 
de steun van de secundaire scholen, ge-
meenten, politiezones en de Fietsers-
bond.

FLITSEN UIT DE GEMEENTERAAD

22 juni 2017
Ontwerpdossier vernieuwing landbouw-
wegen 2017
De raad gaf zijn goedkeuring voor de ver-
nieuwing van de Schoorbakkestraat tus-
sen de E40, de Schoorbakkestraat 6/8 en 
de Diksmuidsesteenweg ter hoogte van 
toegangsweg nr. 13. De bestaande land-
wegen zijn in slechte staat en zullen door 
nieuwe asfaltwegen vervangen worden. 
Daarenboven worden de funderingen on-
der handen genomen. Geraamde kosten: 
€ 322.094,014 (BTW incl.). De nodige kre-
dieten zijn voorzien en de opdracht wordt 
gegund bij open aanbesteding.

Aankoop van kerstverlichting voor de 
130 bomen in de Albert I-laan en de 
Lombardsijdestraat
Het is de bedoeling om alle bomen in de 
Albert I-laan en Lombardsijdestraat in 
eigen beheer van kerstverlichting (10 m 
ledslingers per boom) te voorzien. Ge-
raamde kosten: € 30.000 (BTW incl). De 
raad keurde deze aankoop goed. 

Heraanleg Nieuwlandplein
De raad ging akkoord met de heraanleg 
van het Nieuwlandplein. De ondergrond 

van het plein werd in erfpacht gegeven 
om een ondergrondse parking te bouwen. 
Na de bouw van deze parking zal de stad 
het Nieuwlandplein heraanleggen. Om 
tot een kwalitatief resultaat te komen zal 
men een ontwerpwedstrijd organiseren. 
Geraamde kosten: € 50.000 (BTW. Incl.)

Wegnemen van afsluitpalen en her-
plaatsen van boomroosters in de Albert 
I-laan 
De raad gaf zijn goedkeuring voor het 
verwijderen van bepaalde houten afsluit-
palen en het herplaatsen van boomroos-
ters in de Albert I-laan. Deze werken ka-
deren in de verfraaiingswerken van de 
winkelstraat. Geraamde kosten: € 95.469 
(BTW incl.).

Studie basisonthaalinfrastructuur 
Nieuwpoort-Bad
De stad wenst een nieuwe basisonthaal-
infrastructuur te bouwen ter hoogte van 

de Zeedijk tussen het Hendrikaplein en de 
Veurnestraat. De vernieuwde infrastruc-
tuur zou bestaan uit een veiligheidsge-
bouw (met sanitair, EHBO-post en hoofd-
redderspost) en een vrijetijdsgebouw 
met een hedendaagse cafetaria, strand-
terras, strandbibliotheek, ruimte voor 
Zon, Zee, Zorgeloos en een opvangplaats 
voor kinderen van sportkampen. Naast 
deze infrastructuur wordt de nodige ruim-
te voorzien voor boten, strandrolstoe-
len, zeerolstoel etc. Geraamde kosten:  
€ 2.000.000 à € 2.500.000 (BTW incl.). 

Dakrestauratie Villa Hurlebise
De stad Nieuwpoort kocht enkele jaren 
geleden het geklasseerd gebouw Villa 
Hurlebise met de bedoeling om er de 
dienst Toerisme te huisvesten. Om ver-
val van het gebouw te voorkomen, wordt 
voorgesteld om het dak, de goten en af-
leiders te restaureren. Geraamde kosten: 
€ 497.991,45 (BTW incl.). De raad keurde 
het voorstel goed. 



Aanvraag onderwijscheques

Heb je een voordeelpas met code? Ver-
geet dan ook niet om onderwijscheques 
aan te kopen! 
Alle Nieuwpoortse scholen - en ook 
vele andere - aanvaarden deze onder-
wijscheques voor de betaling van de 
schoolfactuur. Een cheque kost € 2, 
maar heeft een waarde van € 10.
Het aantal cheques dat je per school-
jaar per kind kan kopen, hangt af van 

het onderwijsniveau :
• kleuteronderwijs: 5 cheques
• lager onderwijs: 10 cheques 
• secundair onderwijs: 15 cheques

SOCIALE ZAKEN

HUIS VAN HET KIND - OONIE

Aanvraag studietoelage

Het nieuwe schooljaar is opnieuw be-
gonnen. Al eens geïnformeerd of je niet 
in aanmerking komt voor een school- of 
studietoelage van de Vlaamse overheid? 
Dat kan vanaf de kleuterschool tot aan de 
hogeschool en universiteit. De aanvraag 
is sinds enkele jaren erg makkelijk ge-
worden en je komt vlugger in aanmerking 
dan je denkt… Alle info vind je op de web-
site www.studietoelagen.be of via het 
nummer 1700. 

Kreeg je de voorbije jaren al een toelage? 
Dan wordt er in de periode van november 
2017 tot en met februari 2018 automa-
tisch een dossier opgestart. Als je vorig 
jaar voor het eerst een toelage hebt ge-
kregen, zal je eerst een brief ontvangen, 
waarin toestemming wordt gevraagd om 
persoonlijke informatie uit verschillende 
databanken op te halen. 

Heb je nog niet eerder een aanvraag in-
gediend of wacht je liever niet op de au-
tomatische opstart van je dossier? Ga dan 
zelf aan de slag, ofwel via de online mo-
dule (eID en kaartlezer of federaal ‘token’ 
nodig), ofwel via een papieren aanvraag-
formulier. Beide zijn te vinden op de web-
site www.studietoelagen.be. 

Toch graag wat hulp bij de aanvraag? Kom 
dan gerust eens langs in het Sociaal Huis.

Groepsaankoop Zonnepanelen

In september start in West-Vlaanderen 
een groepsaankoop voor zonnepane-
len. Via de groepsaankoop kan je tegen 
een scherpe prijs een kwalitatief hoog-
waardig en compleet zonnepanelen-
systeem aankopen, inclusief plaatsing 
en elektrische keuring.

Gedurende het gehele traject, van in-
schrijving tot installatie, staat een 
helpdesk van iChoosr ter beschikking 
om je te begeleiden en op al je vragen 
te antwoorden. Mocht er zich na de in-
stallatie nog een probleem voordoen, 
dan kunnen deelnemers ook nog con-
tact opnemen. De kwaliteit van de pro-
ducten en leveranciers wordt gewaar-
borgd en goede garantievoorwaarden 
worden verzekerd.

Nieuwpoort ondersteunt deze actie 
door hulp te bieden bij inschrijving voor 
deze groepsaankoop. Geïnteresseer-

den kun-
nen te-
recht bij 
Woonhuis 
NieKo.
Opgelet! Om in te schrijven moet je 
beschikken over een e-mailadres. 

Woonhuis NieKo:
• Woonloket (zonder afspraak): 

Sociaal huis, Astridlaan 103, 
elke woensdag van 9u. tot 11.45 
u. (uitzonderlijk gesloten op 27 
september en 4 oktober) 

• Woonhuis NieKo (na afspraak), 
Zeelaan 24, Koksijde: T 058 53 
34 90 - wonen@koksijde.be

Voor bijkomende informatie en/of 
vragen: zonneenergie@wijkiezen.be 
of T 0800 26 829

 Sociaal Huis
Infopunt Welzijn, Astridlaan 103
T 058 22 38 75
sociaalhuis@nieuwpoort.be

Hang jij op 17 oktober ook een geknoopt laken uit het raam?

Op 17 oktober 2017 is het Wereldverzet-
dag tegen Armoede. Een dag waarop we 
eraan herinnerd worden dat armoede 
een schending van de mensenrechten 
is. Het symbool van deze verzetdag is 
een geknoopt laken uit het raam, met 
als boodschap dat de strijd tegen ar-
moede een zaak van iedereen is. 

Sta jij ook achter deze boodschap? Doe 
dan mee en hang op 17 oktober zelf een 
geknoopt laken uit het raam!

Nieuwpoort draagt zijn steentje bij in de 
strijd tegen armoede, niet enkel op 17 
oktober, maar het hele jaar door, via het 
project Domino.



HUIS VAN HET KIND - OONIE

GEZONDE GEMEENTE

 Ilona Evrard
M 0498 92 92 55
E domino@nieuwpoort.be

Weerbaarheidstraining voor jongeren nu ook in Nieuwpoort

Je zit in het eerste of tweede middelbaar 
en wil wel eens stilstaan bij jezelf? Dan 
is de weerbaarheidstraining, die CAW 
Centraal West-Vlaanderen organiseert, 
misschien iets voor jou! 

Tijdens deze training - gebaseerd op de 
principes van Rots en Water - leer je in 
groep sterk te staan op moeilijke mo-
menten én jezelf te beheersen. Het is 
een actieve training. Via leuke oefenin-
gen en doe-opdrachten wordt getoond 
hoe je beter kan omgaan met stress, 
geweld, je eigen agressie, maar ook 
met pesters of uitdagers. Hierdoor krijg 
je meer vertrouwen in jezelf, leer je je 
kracht kennen en kan je jezelf beter de 
baas.

De training is gratis en start op maan-
dag 25 september 2017. Er zijn negen 
sessies, die doorgaan in het Sociaal 
Huis, telkens op maandag van 17.30 u. 
tot 19.30 u. (onthaal vanaf 17 u.). 

Wil je meer weten over deze interessan-
te training? Wil je je inschrijven? Kom 
dan op woensdag 20 september 2017 
tussen 16 u. en 18 u. naar het Sociaal 
Huis of contacteer Lisa!

Praktisch:
Meer info: Lisa Lowagie: 057 220930 - 
lisa.lowagie@cawcentraalwestvlaande-
ren.be
Leeftijd doelgroep: 12 tot 15 jaar
Kostprijs: gratis
Data sessies: maandag 25 september 
- 2, 9, 16, 23 oktober - 6, 13, 20, 27 no-
vember 

Op zoek naar vrijwilligerswerk?

De tweedehandswinkel van Domino is 
in volle groei en kan dan ook extra hulp 
gebruiken. Heb jij wat vrije tijd en een 
hart voor kinderen? Zie je het zitten om 
te helpen bij het sorteren van kledij, het 
openhouden van de winkel of het mee be-
geleiden van de activiteiten voor kinderen 
en gezinnen? Neem dan zeker contact op 
met Ilona voor meer informatie en een 
vrijblijvende kennismaking.

Werelddag Geestelijke Gezondheid

Op 10 oktober 2017 is het Werelddag 
Geestelijke Gezondheid, een gelegenheid 
om stil te staan bij onze eigen geestelijke 
gezondheid en die van anderen. 

In de eerste helft van oktober worden dan 
ook in heel Vlaanderen activiteiten rond 
dit thema georganiseerd, met als doel 
psychische problemen uit de taboesfeer 

te halen, mensen aan te zetten om samen 
zorg voor elkaar te dragen en veerkrach-
tig te zijn. 

Dit initiatief is ook gelinkt aan de ‘Fit in 
je hoofd, goed in je vel’-campagne met 
zijn 10 tips, te raadplegen via de website 
www.fitinjehoofd.be.



GEZONDE GEMEENTE

Wat staat er in Nieuwpoort op het 
programma?
Dinsdag 3 oktober 2017
Centrum Ysara - 20 u.
Workshop ‘De Kracht van lachen’
Voor velen zal deze doe-activiteit waar-
schijnlijk wel passen bij de Fit in je Hoofd-
tip ‘Probeer iets nieuws uit’… In groep 
onder begeleiding lachen is misschien op 
het eerste gezicht wat raar. Maar zien en 
horen lachen doet lachen. Het zorgt voor 
verbinding, positieve gevoelens, nieuwe 
energie en natuurlijk ook een hoop ple-
zier! 
Kostprijs: gratis - Inschrijving vooraf ver-
plicht (beperkt aantal plaatsen) via het 
Sociaal Huis.

Donderdag 5 oktober 2017
City - 14 u. en 20 u.
Donderdag Filmdag
Meer info: zie pp. 15
Elke bezoeker krijgt na afloop een leuke 
attentie mee naar huis. 

Dinsdag 10 oktober 2017
City - 19.30 u
Interactieve lezing rond faalangst
Op deze boeiende avond krijg je een beter 
beeld van wat faalangst is, hoe het zich 
uit, maar ook hoe je het kan aanpakken. 
De theorie wordt afgewisseld met veel 
praktijkvoorbeelden en gerichte oefe-
ningen. Er is voldoende tijd voorzien voor 
vragen of casussen uit het publiek. 
Doelpubliek: (jong)volwassenen met 
faalangst en (groot)ouders van kinderen 
met faalangst.
Spreker: Inge Deprez van De Soulsleutel 
in Westende, psychotherapeute, gespeci-
aliseerd in faalangst en eetstoornissen.
Kostprijs: gratis - Graag vooraf inschrij-
ven via het Sociaal Huis.

Zaterdag 14 oktober 2017
Centrum Ysara - 20 u.
Te Gek?! - Open Geest XL
Meer info zie pp. 14
Tickets zijn verkrijgbaar via de dienst Cul-
tuur (www.cultuurnieuwpoort.be) 

Praktische informatie:
• Info/inschrijving workshop en lezing:
 Sociaal Huis - Infopunt Welzijn, 
 Astridlaan 103
 T 058 22 38 75
 E sociaalhuis@nieuwpoort.be

• Info/tickets film en theatervoorstelling:
 Dienst Cultuur, Valkestraat 18
 T 058 79 50 05
 E cultuur@nieuwpoort.be

Verhuis Huisartsenwachtpost IJzerstreek en Westkust

Vanaf 2 september 2017 verhuist de wachtpost naar de site 
van AZ West vlak voor het ziekenhuis. Patiënten dienen zich 
dus NIET langer naar de Oude Beestenmarkt 6 te verplaatsen.

De nieuwe wachtpost is meer strategisch gelegen met korte 
aanrijtijden en een goede bereikbaarheid, ook met het open-
baar vervoer. Bovendien heeft de nieuwe locatie keurig afge-
werkte lokalen, een mooi onthaal en een ruime wachtzaal.

De wachtpost is geopend van zaterdagmorgen 8 u. tot maan-
dagmorgen 8 u. en op feestdagen van 8 u. ’s morgens tot 8 u. 
de dag er op. Er is steeds een huisarts aanwezig. 

De Huisartsenwachtpost dient voor alle medische problemen 
die niet kunnen wachten tot jouw eigen huisarts terug bereik-
baar is. Na de consultatie krijgt jouw eigen huisarts een ver-
slag. 

Het wordt aangeraden om indien mogelijk zelf naar de huis-
artsenwachtpost te komen. Zo kan de huisarts de patiënt daar 
niet alleen sneller, maar ook in betere omstandigheden on-
derzoeken. Je kan steeds langskomen zonder afspraak. 

Mocht de patiënt zich niet kunnen verplaatsen, dan kan via het 
centraal nummer 1733 een huisbezoek aangevraagd worden. 

Locatie: AZ West vlak voor het ziekenhuis, Ieperse Steenweg 
99, 8630 Veurne 



BIBLIOTHEEK

ALGEMEEN

VRIJE TIJD

Nieuwe overzichtsbrochure verenigingen met aanbod voor jeugd

Is je kind of puber toe aan een (nieuwe) 
hobby? Ben je zelf als jongvolwassene 
op zoek naar een sportvereniging, jeugd-
beweging of een plaats om je creatieve 
talenten verder te ontwikkelen, maar 
weet je niet wat er allemaal mogelijk is 
in Nieuwpoort? Raadpleeg dan de nieuwe 
overzichtsbrochure. Hierin vind je per 
vereniging de contactgegevens, maar ook 
vanaf welke leeftijd men kan deelnemen, 
wat het kost en wanneer de activiteiten 
doorgaan.

De brochure is te verkrijgen via de 
OONIE-infozuilen, bij de verschillende 
stadsdiensten (jeugd- en sportdienst, 
cultuur, zwembad etc.) en bij de vermelde 
verenigingen zelf. Je kan ook een exem-
plaar aanvragen door een mailtje naar 
sociaalhuis@nieuwpoort.be of jeugd@
nieuwpoort.be te sturen. 

Wie een code op 
de voordeelpas 
heeft, wordt lid 
aan de helft van 
de prijs! Er is ook 
een tussenkomst 
van max. € 150 per 
jaar voorzien voor de huur of aankoop van 
materiaal, nodig om aan de activiteiten 
van een vereniging te kunnen deelnemen. 

Sociaal Huis - Infopunt Welzijn, 
Astridlaan 103 - T 058 22 38 75 
E sociaalhuis@nieuwpoort.be

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

Digidokter

Heb je vragen over 
je computer? Of 
heb je problemen 
met je tablet, je smartphone, … Dan 
kan je in de bibliotheek terecht bij 
onze digidokter. Hij neemt de tijd om 
te luisteren naar je vragen en zoekt 
naar antwoorden en oplossingen.

Stuur je vragen voor de digidokter op 
voorhand door via het formulier op 
de webpagina van de bibliotheek of 
vraag er eentje aan de balie.

Wanneer?
De digidokter komt naar de biblio-
theek op maandag 4 september 
en maandag 9 oktober van 10 u. tot 
11.30 u.

De bibliotheek is elke maandag open 
van 10 tot 12 uur.

Nieuwpoortse Gewrochten: De IJslandvaart
Donderdag 28 september tot woensdag 25 oktober 2017

Van donderdag 28 september tot 25 oktober kunnen bezoekers zich in het harde leven 
van de IJslandvaarders verdiepen.

Vanaf 1869 vertrokken veel IJslandvaarders per trein van de Westkust naar Duinkerke. 
Daar scheepten ze in op houten galetten waarmee ze hoofdzakelijk op kabeljauw visten. 
Vaak bleven ze 6 maanden op zee. Er viel niet veel rijkdom op de IJslandse wateren 
te rapen, maar toch was het voor vele mannen de enige manier om aan de bittere ar-
moede te ontsnappen.

De tentoonstelling is gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek.



WIE WAT WAAR?

Deze foto neemt ons mee terug naar het 
sportieve verleden van Nieuwpoort. 17 
jongens staan op een rij, onder de des-
kundige leiding van nummer 8. Weet jij 
wie deze kleine voetballers zijn? Of kan 
je ons vertellen tot welke voetbalclub zij 
behoren en in welk jaar deze foto geno-
men werd. 

Heb je informatie over deze foto? Laat 
het ons dan zeker weten via chantal.
bekaert@nieuwpoort.be of aan de balie 
van de bibliotheek. Daar kan je de foto 
in een groter formaat bewonderen.

VRIJE TIJD

Lezen vermindert 
stress

Stress en burn-out zijn dé kwalen 
van deze tijd. Een steeds groter aan-
tal mensen kampt met deze proble-
men. Toch heeft een groot deel van 
deze mensen geen medicatie nodig. 
Wat beweging, gezonde voeding én 
regelmatig een boek lezen doen je 
hartslag gevoelig dalen en je spieren 
ontspannen. Daarna kan je weer za-
lig (door)slapen.

In de bibliotheek kan je verschil-
lende boeken ontlenen die het thema 
‘stress’ aankaarten. Er is een mooie 
collectie recente boeken over ge-
zonde voeding (o.a. Sandra Bekkari), 
buikademhaling (bv. Blijven ademen 
van Katrien Geeraerts), mindfulness 
en stress (bv. 101 antwoorden op 
stress en burn-out) beschikbaar. Hoe 
je meer energie kan krijgen, vind je in 
de boeken van o.a. Claudia Van Aver-
maet, Saartje Vandendriessche…

Wandel gerust eens binnen in de 
bibliotheek en kom weer helemaal 
energiek buiten.

Digitale Week en verwendag in de bibliotheek 

Dit jaar vallen de Digitale Week en de Bi-
bliotheekweek opnieuw samen. Op zater-
dag 14 oktober 2017 worden de trouwe 
klanten extra in de watten gelegd.

Meer halen uit je smartphone
of tablet?
Daarnaast organiseren het Sociaal Huis 
en de bibliotheek samen twee opleidin-
gen over het gebruik van de smartphone 
en tablet. De sessies worden gegeven 
door Open School.

De sessies voor Android gaan door op 
woensdag 18 oktober 2017 van 9 u. tot 12 
u. Heb je een iPad of iPhone, schrijf je dan 
in voor de sessie op woensdag 25 oktober 
2017 van 9 u. tot 12 u.

Deze korte opleiding behandelt de basis-
handelingen op de smartphone en tablet. 
Per besturingssysteem is er een sessie 
voorzien. Deze onderwerpen komen on-
der meer aan bod:

• Wifi aanzetten/uitschakelen
• Verschil tussen Wifi en Mobiele data
• Wat is een account en waarvoor gebruik 

je het?
• App's installeren en verwijderen

Praktisch:
Het aantal deelnemers is beperkt. De 
kostprijs bedraagt € 2 per sessie. De in-
schrijving is pas geldig na betaling. 

Je kan jezelf inschrijven in de bibliotheek 
(Kokstraat 18A) en bij de dienst Toerisme 
in Nieuwpoort-Bad (Hendrikaplein 11).

Breng zeker je toestel mee naar de oplei-
ding! Zo kan je op je eigen toestel oefenen 
en installeren. Als je al een account heb 
op je toestel, breng dan zeker het wacht-
woord mee. 



VRIJE TIJD

CULTUUR

Aanbod kunstonderwijs 2017-2018

StAPwest: Stedelijke Academie 
voor Podiumkunsten Westhoek

Richting 
muziek
Muziekgenoot-
jes (vanaf 6 jaar): 
ke n n i s m a k i n g 
met muziek in de 
afdeling Koksij-
de.

Lagere graad (vanaf 8 jaar of 3e leer-
jaar): zangles en notenleer. Vanaf het 
2e jaar kan je je toespitsen op zang of 
leer je een instrument spelen: viool, 
altviool, cello, contrabas, slagwerk, pi-
ano, orgel, gitaar, dwarsfluit, traverso, 
klarinet, saxofoon, hobo, fagot, bugel, 
hoorn, trompet, trombone of tuba (4 
leerjaren).
Middelbare graad: een lesuur instru-
ment, een lesuur samenspel of koor en 
een uur theorie (3 leerjaren).
Hogere graad: een lesuur instrument 
en een lesuur muzikaal ensemble (3 
leerjaren).
Volwassenen: speciale cursus voor 
volwassenen waarin er al meteen voor 
een instrument gekozen kan worden.

Richting woord
Podiumatelier (vanaf 6 jaar): kennis-
making met woord, beweging en mu-
ziek in de afdeling De Panne.
Lagere graad (vanaf 8 jaar of 3e leer-
jaar): 1 uur algemene verbale vorming, 
verzorgd spreken, toneel spelen, im-
provisatie etc. 
Middelbare graad: voordracht (vertel-
plezier, spreken voor publiek en asser-
tiviteit) en drama (3 leerjaren).
Hogere graad: keuze uit toneel, reper-
toirestudie en welsprekendheid (3 leer-
jaren).
Volwassenen: speciale cursus voor 
volwassenen.

Richting dans (enkel in Koksijde)
Dansinitiatie vanaf 6 jaar.
Klassieke dans vanaf 8 jaar.
Klassieke en hedendaagse dans vanaf 
12 jaar. Speciale cursus voor volwas-
senen.

Info en inschrijvingen:
Inschrijven kan op maandag 28 augus-
tus en op donderdag 31 augustus van 
17.30 u - 19 u. in de afdeling te Nieuw-
poort (Hoogstraat 2).
Contact: T 058 33 56 01- www.stapwest.
be - secretariaat@stapwest.be

Westhoek Academie (WAK)

Lagere graad (6 tot 12 jaar)
Algemeen beeldende vorming: teke-
nen, schilderen en boetseren (2 les-
uren per week).
Lessen op woensdagnamiddag en za-
terdagvoormiddag.

Middelbare graad (12 tot 18 jaar)
Beeldende vorming: tekenen, vorm- en 
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 tech-
nieken en beeldende begrippen (4 les-
uren per week).
Lessen op donderdagavond van 17.50 
u. tot 21.30 u. mits voldoende inschrij-
vingen.

Info en inschrijvingen: 
Inschrijven kan bij aanvang van het 
schooljaar tijdens de kantooruren in de 
hoofdschool (Veurnelaan 109, Koksijde) 
of online op www.westhoekacademie.
be. 

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

Nieuwpoort Verenigt
Zaterdag 23 september 2017

Verschillende verenigingen verzame-
len zich op zaterdag 23 september in de 
vismijn om het publiek te laten kennis-
maken met het rijke verenigingsleven in 
Nieuwpoort. Zij stellen zichzelf voor via 
sportieve, creatieve, muzikale en inte-
ressante workshops en demonstraties. 
Kom gezellig iets drinken en misschien 
hou je er wel een leuke hobby of nieuwe 
vriendenkring aan over. Hou de website 
www.nieuwpoort.be in de gaten voor de 
programmatie van de workshops en de-
monstraties.

Wanneer: Zaterdag 23 september 2017 
van 14 u. tot 18 u.
Locatie: Zaal Iseland - Stedelijke vismijn 

Wedstrijd: zoek mee naar Krist, 
de hobbyist!

Krist wil zijn vrije tijd zo goed mogelijk be-
nutten. Hij is creatief, sportief, muzikaal, 
geïnteresseerd in cultuur, jeugd, geschie-
denis en eigenlijk alles... ja alles! Daarom 
kan hij onmogelijk een keuze maken en 
nu is hij verdwaald op verenigingendag. 

Bezoekers kunnen naar hem op zoek 
gaan en zijn locatie via een wedstrijd-
formulier doorgeven. Zoek jij mee naar 
Krist? Misschien maak jij wel kans op een 
leuke prijs.



VRIJE TIJD

Cultuurabonnement 
2017-2018

Tot eind september kan je bij de 
dienst cultuur een cultuurabonne-
ment voor het seizoen 2017-2018 
aanschaffen. Hiermee krijg je tot € 
3 korting op meer dan 30 culturele 
activiteiten die de socio-culturele 
verenigingen van Nieuwpoort orga-
niseren. Je kan je vorig abonnement 
hernieuwen aan de verminderde prijs 
van € 15. Vanaf oktober 2017 kost het 
abonnement € 17,50.

Oproep: stuur ons jouw verhaal voor Reveil 
2017

Op 1 november verwarmen tientallen orkesten, zangers en popartiesten al enkele 
jaren de Vlaamse begraafplaatsen met troostende muziek en verhalen. Ook dit jaar 
willen we op 1 november opnieuw licht en warmte op de stedelijke begraafplaats 
brengen. Daarvoor hebben we jouw hulp nodig! Stuur ons warme anekdotes of het 
levensverhaal van iemand die er niet meer is. 

Wil jij jouw verhaal of gedicht voor publiek brengen? Of breng je liever een muzikale 
ode?
Laat het ons weten via cultuur@nieuwpoort.be - T058 79 50 00

Buren bij kunstenaars
Op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 
oktober 2017 nemen vele kunstenaars 
deel aan de 14de editie van ‘Buren bij 
Kunstenaars’. Kunstenaars uit diverse 
disciplines openen dan hun atelierdeu-
ren en laten de bezoeker proeven van al 
dat moois. Het kunstaanbod in Nieuw-
poort is alvast een bezoekje waard. 

Tip: Wie drie ateliers of meer bezoekt, 
maakt kans op een exclusief etentje bij 
een West-Vlaamse chef. Vraag bij je 
atelierbezoek meer info aan de kun-
stenaar!

Chris Missiaen
Raku-keramiek, beeldentuin, demon-
stratie
Locatie: Arsenaalstraat 19 
Openingsuren: zaterdag en zondag van 
14 u. tot 18 u.

Eddy Dekeyser
Potlood, houtskool, acryl en hout
Locatie: Pelikaastraat 26
Openingsuren: zaterdag en zondag van 
10 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 18 u.

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

Gerdi Zwaan
Ruimtelijk georiënteerde keramiek-
kunst.
Locatie: Mamézon, Louisweg 70 
Openingsuren: vrijdag van 18 u. tot 21 
u., zaterdag en zondag van 10 u. tot 12 
u. en van 13 u. tot 18 u.

Hernani Tavares E Sousa & Rika Van 
Belleghem
Handgedraaide, sculpturale keramiek, 
glassieraden.
Locatie: Art Atelier Tavares, Duden- 
hofenlaan 100 
Openingsuren: vrijdag, zaterdag en 
zondag van 14 u. tot 18 u.

Liene Maes
Collagetechniek en papier op doek.
Locatie: Elf-Juliwijk 36 
Openingsuren: vrijdag, zaterdag en 
zondag van 14 u. tot 18 u.

Melle Van Lysebeth
Lichtobjecten in porselein.
Locatie: Albert I laan 79a
Openingsuren: zaterdag van 13 u. tot 
19.30 u. en zondag van 13 u. tot 19 u.

Nadine Leeman
Kalligrafie, gemengde techniek met 
aquarel.
Locatie: Mamézon, Louisweg 70 
Openingsuren: vrijdag van 18 u. tot 21 
u., zaterdag en zondag van 10 u. tot 12 
u. en van 13 u. tot 18 u.

Nancy Van Wichelen
Essentie van emotie in de lijn.
Locatie: Mamézon, Louisweg 70 
Openingsuren: vrijdag van 18 u. tot 21 
u., zaterdag en zondag van 10 u. tot 12 
u. en van 13 u. tot 18 u.

Open Atelier 2014
Groepstentoonstelling van diverse 
kunstdisciplines.
Locatie: Stadshalle - Zaal Berquin: 
Marktplein ingang Sint-Sebastiaan- 
straat
Openingsuren: vrijdag, zaterdag en 
zondag van 9 u. tot 18 u.

Rose Mie Christiaen
Non- en figuratief werk in keramiek, 
hout en steen.
Locatie: Louisweg 70 
Openingsuren: vrijdag van 18 u. tot 21 
u., zaterdag en zondag van 10 u. tot 12 
u. en van 13 u. tot 18 u.
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Centrum Ysara & City

SEIZOENSOPENER: Living Hero - 
Bruce Springsteen
Je grote held eren, je moet het maar 
durven, zeker wanneer het gaat om ‘The 
Boss’. Het publiek krijgt het repertoire 
van Bruce zoals nooit eerder geventi-
leerd. Living Hero brengt op eigen wijze 
Springsteen’s klassiekers en minder ge-
kende parels. Vier vocalisten zorgen voor 
Glory Days: Klaas Delrue, Hannelore Be-
dert, Senne Guns en Jan De Campenaere.
Ze worden omringd door topmusici uit de 
Vlaamse pop en rock-scene.

Vrijdag 29 september 2017 - 20 u.
Locatie: Centrum Ysara - Dienstweg 
Havengeul 14
Tickets: € 16 (VVK) - € 18,50 (ADD)
Korting: 50% korting met jeugdvoordeel-
pas - € 2 korting voor -26j en 60+ 
VVK: Infobalie Stadhuis - Infokantoor 
Hendrikaplein - City Valkestraat
www.cultuurnieuwpoort.be

Te Gek!? - Open Geest XL 
‘Weet je waarom ik mij niet langer 
schaamde? Omdat ik erachter kwam dat 
iederéén gek is. Gek worden als mens is 
onmogelijk: iedereen is het al. Een dier 
dat in het nauw gedreven wordt, dát kan 
gek worden, gek van angst of zo. Maar 
mensen niet. Ik was gek, besefte ik, en 
juist dat maakte dat ik verbonden was met 
andere mensen. Ik was net als zij, en zij, 
zij waren net als ik.’ Tot zover Ralph, de 
hoofdpersoon van ‘Gezellig is anders’, de 
novelle die Christophe Vekeman schreef 
in opdracht van de inmiddels allang ver-
maarde organisatie Te Gek!?
Deze voorstelling wordt georganiseerd in 
samenwerking met Gezonde Gemeente.

Zaterdag 14 oktober 2017 - 20 u.
Locatie: Centrum Ysara - Dienstweg 
Havengeul 14
Tickets: € 14 (VVK) -€ 16,50 (ADD)
Korting: 50% korting met jeugdvoordeel-
pas - € 2 korting voor -26j en 60+ 
VVK: Infobalie Stadhuis - Infokantoor 
Hendrikaplein - City Valkestraat
www.cultuurnieuwpoort.be

Multimediaal muziekproject
‘Cher Ami’
De band Yuko toert opnieuw door het land 
om hun plaat ‘Cher Ami’ voor te stellen 
aan het grote publiek. Niet zomaar een 
plaat, maar een stille filmvoorstelling 
met live muziek die aan de hand van en-
kele animatiefilms het waargebeurde 
verhaal vertelt van drie iconische die-
ren die tijdens de eerste wereldoorlog in 
de Vlaamse velden vochten. De prach-
tige tekeningen zijn van de hand van 
Ivan Adriaenssens, Roman Klochkov en 
Gustavo Garcia en creatief collectief De 
Commerce. 

De voorstelling is genoemd naar de post-
duif Cher Ami die door het afleveren van 
twaalf belangrijke berichten in Verdun, 
heel wat levens wist te redden. Tevens is 
het een verwijzing naar het dier als beste 
vriend van de mens.

Dinsdag 24 oktober 2017 - 20 u.
Locatie: City - Valkestraat 18
Tickets: € 10,5(VVK) - € 12,50 (ADD)
Korting: 50% korting met jeugdvoordeel-
pas - € 2 korting voor -26j en 60+ 
VVK: Infobalie Stadhuis - Infokantoor 
Hendrikaplein - City Valkestraat
www.cultuurnieuwpoort.be

Expo

Expo Jane Carion
Retrospectieve tentoonstelling door Mi-
chel Rooryck, kunsthistoricus van het 
oeuvre van Jane CARION (1892 -1945). 
Met schilderijen, werken op papier, toe-
gepaste kunsten en textiel. Gratis toe-
gang.
Periode: 16 september t.e.m. 1 oktober 
2017
Locatie: Stadshalle - Zaal Geeraert

Expo The Way I See the Sea, The 
Way You See the Sea
Uitzonderlijke tentoonstelling van ma-
ritieme schilderijen op gerecycleerde 

scheepszeilen van kunstenaar Kristou. 
Periode: tot en met 17 september 2017
Locatie: Wandelpromenade Havengeul

Expo Pastorie
Tentoonstellingen van de kunstenaars 
Francine Decaestecker, Chris Catelein 
en Patrick Vermeersch. Gratis toegang.
Periode: nog tot en met 17 september 
2017 
Locatie: Pastorie Ramskapelle - Hem-
mestraat 1
Openingsuren: Dagelijks van 10 u. tot 
12 u. en van 13 u. tot 18 u. [donderdag 
gesloten]

Expo Figuren aan de muren
Kunstprijs M.J. Moortgat-Keukelinck is 
een tweejaarlijkse kunstwedstrijd die 
door Stad Nieuwpoort georganiseerd 
wordt. Bij elke editie komt een andere 
kunsttak aan bod. Dit jaar staat de wed-
strijd open voor ‘portretten’. Kom de 
figuren aan de muren bewonderen en 
geef zelf je mening over wie er volgens 
jou een prijs verdient! Tot 27 oktober 
kan je zelf komen meestemmen.
Periode: 25 oktober tot en met 5 novem-
ber 2017
Locatie: Stadshalle - Zaal Geeraert 
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Film

September staat niet enkel garant voor de start van een nieuw theaterseizoen, maar ook ‘Donderdag Filmdag’ en ‘Cinema City’ 
hebben om 14 u. en 20 u. weer een boeiend programma voor je klaarliggen.

Donderdag 7 september 2017
City - Lion

Als vijfjarig jon-
getje komt Sa-
roo per ongeluk 
terecht op een 
trein die hem 
duizenden ki-
lometers door 
India voert; ver 
weg van zijn 
thuis en familie. 

Na wekenlang in zijn eentje te overleven 
in de ruige straten van Calcutta wordt de 
jongen opgenomen in een weeshuis en 
uiteindelijk geadopteerd door een Aus-
tralisch echtpaar. Door een samenloop 
van omstandigheden, gaat Saroo op zijn 
30ste op zoek naar de plek waar hij jaren 
geleden zijn familie kwijtraakte.

Donderdag 21 september 2017 
Centrum Ysara - La la land

Mia droomt er-
van actrice te 
worden in Holly-
wood en rent van 
de ene auditie 
naar de andere. 
J a z z m u z i k a n t 
Sebastian speelt 
piano in sjo-
fele clubs om de 

eindjes aan elkaar te knopen en droomt 
van een eigen jazzclub. Voor beiden lijkt 
het leven waar ze op hopen ver weg. Het 
lot brengt deze dromers samen, maar is 
hun liefde bestand tegen de verleidingen 

en de teleurstellingen van het hectische 
leven in Hollywood?

Donderdag 5 oktober 2017
City - Collateral Beauty

Een succesvolle 
New Yorkse re-
clameman raakt 
door een tra-
gedie diep in de 
put. Terwijl zijn 
vrienden zich 
ernstig zorgen 
maken om zijn 
welzijn, probeert 

hij antwoorden te krijgen vanuit het uni-
versum door brieven te schrijven naar 
Liefde, Tijd en Dood. 
In het kader van de week van de geeste-
lijke gezondheidszorg. 

Donderdag 19 oktober 2017 
Centrum Ysara - Beauty and the 
Beast

Het klassieke 
verhaal en de 
geliefde ka-
rakters uit 
het bekende 
sprookje ko-
men opnieuw 
tot leven in 
een specta-
culaire live-

action versie van Beauty and the Beast. 
Deze film vertelt het verhaal van Belle, 
een slimme sprankelende en onbevoor-

oordeelde jonge vrouw. Als ze gevangen 
wordt genomen door het Beest in zijn 
kasteel, raakt zij bevriend met het beto-
verende personeel en leert zij om verder 
te kijken dan het angstaanjagende uiter-
lijk van het Beest. Maar de tijd tikt. Want 
wat als het laatste blaadje van de roos is 
gevallen? 

Maandag 30 oktober 2017
City - Sing - Kinderfilmdag 

Buster Moon 
is een erg en-
thousiaste en 
optimistische 
koala die de 
eigenaar is 
van een slecht 
draaiend the-
ater. Om zijn 
schulden af te 
lossen en de 
lege zalen te 

vullen, besluit hij om een grootse zang-
wedstrijd te organiseren. Buster weet 
nog net 1000 dollar bijeen te schrapen 
als prijzengeld voor de wedstrijd. Door 
een fout van zijn assistent, een oude 
hagedis, staat echter op de flyers dat er 
100.000 dollar te winnen is. Meteen is de 
hele dierenwereld in rep en roer.

In de herfstvakantie gaat de 
kinderfilmnamiddag uitzonderlijk 

door op maandagnamiddag om 
14 u. wegens Allerheiligen op 

woensdag.

Hendrik Geeraert krijgt standbeeld

Onze beroemde stadsgenoot Hendrik 
Geeraert kreeg een bronzen borstbeeld 
dat voortaan te bewonderen is op het 
Hendrik Geeraertplein. Hendrik Geeraert 
werd tijdens WO I beroemd als de Nieuw-
poortse binnenschipper die samen met 
de Belgische soldaten in oktober 1914 
enkele sluizen in Nieuwpoort opende en 
alzo het Duitse leger een halt toeriep.
In 2013 werd hij met glans verkozen tot de 
‘Grootste Nieuwpoortenaar Allertijden’; 
een eerbetoon vanwege onze bevolking.

Het prachtig bronzen borstbeeld is een 
werk van de jonge Veurnse kunstenaar 
Brecht Ledene en werd vervaardigd in op-
dracht van het stadsbestuur. 
Het idee om deze heldhaftige Nieuwpoor-
tenaar te vereeuwigen en een vaste stek 
te geven op het Hendrik Geeraertplein 
komt van het dagelijks bestuur van de 
stedelijke cultuurraad. Met dit kunstwerk 
krijgt deze ex-binnenschipper eindelijk 
de erkenning die hij verdient.
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JEUGD

Halloween 
31 oktober 2017

Op dinsdag 31 oktober 2017 dwalen er 
weer enge figuren door de straten van 
Nieuwpoort. Door het grote succes van 
de vorige jaren zal er dit jaar gewerkt 
worden met voorinschrijvingen. De tic-
kets zijn vanaf 1 oktober te koop bij de 
dienst Toerisme, dienst Cultuur of via 
www.cultuurnieuwpoort.be (te gast). 
Kies het tijdsblok dat het best past voor 

jou en je gezin en geniet van een avond 
vol spanning en sensatie! 

Kostprijs: € 3 per ticket. 

De tocht start in Centrum Ysara en ein-
digt in zaal Iseland. Er rijdt vanaf 17.45 
u. tot het einde van de tocht een gratis 
bus van Nieuwpoort-Stad naar Nieuw-
poort-Bad. Opstapplaats: parking voor 
de vismijn.

Dag van de jeugdbeweging
Vrijdag 20 oktober 2017

Op vrijdag 20 oktober 2017 komen alle kinderen en jongeren die lid zijn van een jeugdbeweging samen ontbijten op het Hendrik Geer-
aertplein. Kom in uniform en ontvang een gratis ontbijt aangeboden door de jeugddienst.

  Jeugddienst Nieuwpoort, Dudenhofenlaan 2B - jeugd@nieuwpoort.be - www.jeugddienstnieuwpoort.be - T 058 23 91 26

SPORT

In Flanders Fields Marathon 
Zondag 10 september 2017

De vzw IFF marathon organiseert op zon-
dag 10 september de negentiende "In 
Flanders Fields-marathon" in de West-
hoek. 

De start wordt gegeven ter hoogte van de 
vismijn aan de kaai om 10 u. Daarna lopen 
de deelnemers langs de IJzer naar Diks-
muide en via de Ieperlee naar Ieper. Een 

historisch traject door de beschermde 
IJzervallei, dat mits aan de officieel ver-
eiste afstand, nl. 42,195 km voldoet.

Op het slagveld van de Eerste Wereldoor-
log zullen diverse nationaliteiten in een 
sportief duel strijden voor de overwin-
ning. Voor velen wordt het een lang, heel 
eenzaam, doch vredelievend gevecht te-

gen de afstand en de vermoeidheid! Een 
wedstrijd met een vredesgedachte, in een 
streek vol wrede herinneringen, dat bo-
vendien het goede doel steunt.

 Meer info: T 051 50 31 29 -
André Migneau - www.marathons.be

Kleuterboemeldagen

Voor de 9de keer organiseert de sportdienst een kleu-
tersportdag voor de Nieuwpoortse scholen. In de 
sportzaal, het Chirolokaal en in het zwembad zullen 
bewegingslandschappen opgesteld worden waarmee 
kleuters hun grote en kleine motorische vaardigheden 
kunnen trainen.

Dinsdag 17 oktober 2017 komen de kleuters van de 
Vrije Basisschool ‘Stella Maris’ aan de beurt en op 
donderdag 19 oktober 2017 gaat de sportdag door 
voor de Gemeentelijke basisschool ‘De Pagaaier’ en 
de basisschool ‘ De Vierboete’.
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Halve Marathon van 
Nieuwpoort
Zondag 10 september 2017
De opbrengst van de wedstrijd gaat 
naar de werking van de MS-Liga en 
het wetenschappelijk onderzoek naar 
Multiple Sclerose!

Inschrijvingen
Je kan je enkel vooraf online inschrij-
ven t.e.m. 3 september 2017 via www.
macw.be of via www.macwnieuw-
poort.be.

De dag voor en de dag van de wed-
strijd zelf kan er nog ingeschreven 
worden tussen 14 u. en 17 u. in of 
nabij de zaal Iseland, in de Stedelijke 
Vismijn. Inschrijvingen stoppen 45 
min. voor het begin van de wedstrijd. 

Start en aankomst
De wedstrijden beginnen en eindigen 
op de kaai naast de vismijn!
• 10.10 u.: Jeugdloop (1 km) met 3 

leeftijdscategorieën 
• 10.45 u.: Halve marathon
• 10.55 u.: 7 km 
• 14 u.: Prijsuitreiking 

Veldloop voor lagere scholen
Donderdag 28 september 2017

De stedelijke sportdienst van Nieuwpoort organiseert i.s.m. de M.A.C.W. voor de 
21ste keer de veldloop voor de Nieuwpoortse scholen. De wedstrijd wordt georga-
niseerd voor leerlingen uit het 1ste tot en met het 6e leerjaar en dit op donderdag 28 
september vanaf 14 u. op het stedelijk sportpark, Dudenhofenlaan 2b. De ouders 
en familie zijn ook zeer welkom om hun kroost te komen aanmoedigen. 

Sportpassenseizoen 2017

Vanaf maandag 18 september 2017 kan 
je weer proeven van tal van sportmoge-
lijkheden. Om van het uitgebreid sport-
aanbod te kunnen genieten, dien je een 
sportkaart aan de balie van het stedelijk 
zwembad aan te kopen. Zo’n kaart kost  
€ 25 voor 20 sportbeurten (inclusief ver-
zekering). Voor de zwemactiviteiten dient 
de ingang tot het zwembad apart betaald 
te worden.

Voor de sportles begint zal de kaart afge-
stempeld worden bij de lesgever of aan de 
kassa van het zwembad. Met eenzelfde 
kaart kunnen verschillende sportlessen 
gevolgd worden.

Wil je liever niet zo’n kaart kopen, maar 
wil je toch eens een sport uitproberen? Je 
kan zonder probleem 1 sportbeurt beta-
len. Dit kost € 1,75 en kan alleen aan de 
kassa van het zwembad. 

De sportlessen gaan elke week door, 
maar niet tijdens de schoolvakanties en 
op feestdagen.

Keuze van het sportaanbod:
Maandag
• Seniorengym vanaf 55 jaar: van 14 u. 

tot 15 u. in Centrum Ysara

• Kleuterturnen: 1ste kleuter: van 16.45 u. 
tot 17.30 u. in de stedelijke sportzaal

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 voor mensen met een be-
perking: van 10.30 u. tot 11.30 u. in de 
stedelijke sportzaal

• Bodyfit: van 19 u. tot 20 u. in de stede-
lijke sportzaal

Woensdag
• Omnisport: 1ste t.e.m. 3de leerjaar: van 

13 u. tot 15 u. in de stedelijke sportzaal

4de t.e.m. 6de leerjaar: van 15 u. tot 17 u. in 
de stedelijke sportzaal

• Sport voor 12+: van 17 u. tot 18 u. in de 
stedelijke sportzaal

Donderdag
• Multi-sportnamiddag voor alle leeftij-

den: van 14 u. tot 16 u. in de stedelijke 
sportzaal

 Info en organisatie:
Sportdienst Nieuwpoort 
T 058 23 75 40
E sport@nieuwpoort.be

Hans Vanwalleghem
T 0475 44 93 54
E hansvanwalleghem@msn.com

Herfstsportkampen 2017

In de herfstvakantie organiseert de sportdienst van 30 oktober 
2017 tot en met 3 november 2017 een circus-sportkamp voor 
leerlingen uit het 1ste tot het 6de leerjaar. 

De activiteiten worden georganiseerd in de stedelijke sport-
zaal, Chirolokaal De Branding en in het stedelijk zwembad. Er 
is opvang voorzien van 7.45 u. tot 9 u. en van 16 u. tot 17.15 u.

Inwoners van Nieuwpoort betalen €70 en niet-inwoners van 
Nieuwpoort betalen €80. De verzekering is in de prijs inbegrepen.
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Maand van de Sportclub 
Vrijdag 1 september tot woensdag 30 september 2017

Van vrijdag 1 tot en met zaterdag 30 september 2017 vindt de ‘Maand van de Sportclub’ plaats. Tijdens deze dynamische sportmaand 
zetten honderden Vlaamse sportclubs en sportdiensten hun werking en hun activiteiten extra in de kijker.

Hiermee wille ze het aanbod en de werking van verschillende sportclubs in de kijker plaatsen. Een sportclub is immers de plaats bij 
uitstek waar er levenslang gesport kan worden en dit onder een sporttechnische begeleiding.
De sportdienst werkt samen met enkele Nieuwpoortse sportclubs om dit evenement vorm te geven.

Hieronder kan je alvast de deelnemende sportclubs en hun initiatiemomenten terugvinden:

BOOGSCHIETEN STAANDE WIP
Wie? Iedereen vanaf 7 jaar
Waar? Sport Vlaanderen, Brugsesteen-
weg 9, Nieuwpoort
Club? KHG Sint Sebastiaan
Wanneer? Elke maandag van 19 u. tot 
22 u. en elke zondag van 10 u. tot 12 u.

TAFELTENNIS
Wie? 8 t.e.m. 12 jaar
Waar? Stedelijke sportzaal Nieuwpoort 
(Leopold II-park)
Club? Tafeltennisclub Nieuwpoort
Wanneer? Elke woensdag van 18 u. tot 
19 u.

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.

WATERPOLO
Wie? 8 t.e.m. 15 jaar
Waar? Stedelijk zwembad Nieuwpoort 
Club? Waterpoloclub Nieuwpoort
Wanneer? Elke zaterdag van 12 u. tot 
13.30 u.

BADMINTON
Waar? Stedelijke sportzaal Nieuwpoort 
Club? Recreatieve Badmintonclub 
Nieuwpoort
Wie en Wanneer? Elke maandag van 
20.30 u. tot 22.30 u.: vanaf 16 jaar
Elke donderdag van 17.45 u. tot 18.45 u.: 
6 t.e.m. 15 jaar

TAEKWON DO
Wie? Vanaf 6 jaar
Waar? Stedelijke sportzaal Nieuwpoort 
Club? TaeKwon Do Club Nieuwpoort
Wanneer? elke maandag van 19 u. tot 
20.30 u. - elke vrijdag van 18.30 u. tot 20 u.

MUAY THAI EN MIXED MARTIAL ARTS
Wie? Vanaf 6 jaar
Waar? Stedelijke sportzaal Nieuwpoort 
(Leopold II-park)
Club? Westcoast MMA
Wanneer? 

Elke dinsdag van 20 u. tot 21.30 u. 
Elke vrijdag van 20 u. tot 22 u.
Elke zaterdag van 16.30 u. tot 18 u.
Elke zondag van 10 u. tot 11.30 u.

TENNIS
Wie? Vanaf 16 jaar
Waar? Astridpark Nieuwpoort
Club? KTC Issera
Wanneer? Zaterdag 23 september 2017: 
onthaal met uitleg werking tennisclub + 
initiatie tennissport. Van 10 u. tot 12 u.

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

SCHAKEN
Waar? Kaartershuisje Nieuwpoort
Leopold 2-park
Club? Nieuwpoortse Schaakkring
Wie en Wanneer? Elke vrijdag vanaf 
19.30 u. voor de liefhebbers

VOETBAL
Waar? Terrein KSVN, Dudenhofenlaan 
2D, Nieuwpoort
Club? KSVN
Wie en Wanneer? Elke maandag, 
dinsdag, woensdag en donderdag 

Start to Run 2017

Een reeks loopsessies die georgani-
seerd worden door M.A.C.W. in samen-
werking met de sportdienst. Deze reeks 
Start to Run start op maandag 18 sep-
tember 2017 en zal 10 weken duren. 

De lessen gaan door elke maandag-, 

woensdag- en vrijdagavond om 19 u. op 
de atletiekpiste van het stedelijk sport-
park. De eerste les start uitzonderlijk 
om 18.30 u.

De kostprijs van deze reeks Start to Run 
kost € 30 (inbegrepen verzekering en 

professionele begeleiding).

Inschrijven kan bij Robrecht Beyens via 
M 0468 25 80 89. Er moeten minstens 20 
deelnemers ingeschreven zijn zodat de 
reeks zeker doorgaat.
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Lotto Belgium Tour
Dinsdag 5 september 2017

Net als vorig jaar start de Lotto Belgium 
Tour met een proloog in Nieuwpoort op 
dinsdag 5 september. Een dag later zijn 
ze te gast in het Oost-Vlaamse Ninove. 
Op donderdag 7 september trekken ze 
naar de provincie Antwerpen, meer be-

paald naar Herselt. De slotdag van de 
Lotto Belgium Tour vindt opnieuw plaats 
in Geraardsbergen.
Er zullen opnieuw grote namen uit de 
wielerwereld aanwezig zijn: Marianne 
Vos, Jolien D’Hoore, Lucina Brand, Gi-
orgia Bronzini en nog veel meer.

De Lotto Belgium Tour in Nieuwpoort
De proloog van de Lotto Belgium Tour 
wordt gereden op dinsdag 5 september. 
Het parcours ziet er als volgt uit: start 

Havengeul - Paul Orbanpromenade 
- Dienstweg Havengeul - Lombardsij-
destraat - Paul Orbanpromenade - Zee-
dijk (t.h.v. Taverne Nelson). 
De wedstrijd start om 15 u. en zal eindi-
gen omstreeks 17.30 u. 

Opgelet: Deze wielerwedstrijd gaat ge-
paard met een aangepast parkeer- en 
verkeersreglement. Wie binnen het par-
cours woont, zal tijdelijk niet in of uit zijn 
parkeergarage kunnen.

K9 Reality Training Day
Zondag 24 september 2017

Op zondag 24 september 2017 organi-
seert hondenclub K9 Unit Aditi vzw uit 
Nieuwpoort de K9 Reality Training Day. 
Met dit evenement willen zij hun recent 
opgerichte hondenclub aan het grote 
publiek voor stellen. Daarnaast worden 
er tal van oefeningen voorzien waar 

hondenbegeleiders samen met hun 
hond aan kunnen deelnemen zoals bij-
voorbeeld gehoorzaamheid, behendig-
heid en bijtwerk. 

Dit evenement is gratis voor kijklusti-
gen. Wie wil deelnemen aan de oefenin-

gen, dient zich vooraf in te schrijven en 
te betalen voor zijn of haar deelname. 

Voor meer inlichtingen en 
inschrijvingen: www.mechelseherders
hetduinenhof.be/k9-reality-training-
day

Omloop Eurometropool Westhoek
Zaterdag 30 september 2017

De omloop Eurometropool Westhoek is een UCI 1.1 koers die op zaterdag 30 september 2017 start in Nieuwpoort en aankomt in 
Poperinge. De wedstrijd vormt een tweeluik met de Eurometropool Tour die de dag erna plaatsvindt. Doordat beide wedstrijden zich 
profileren als tweeluik, zullen er zeker een aantal World Tour ploegen aanwezig zijn.

De start wordt om 12 u. gegeven in Nieuwpoort. Daarna rijden de renners via Veurne naar Poperinge. Daar zullen nog drie plaatse-
lijke rondes van ongeveer 40 km verreden worden.

ZWEMBAD

Openingsuren tijdens 
herfstvakantie

Vanaf maandag 30 oktober t.e.m. 
zondag 5 november 2017 gelden de 
volgende openingsuren:

Maandag 9 u. - 20 u.
Dinsdag 9 u. - 20 u.
Woensdag 1/11 9 u. - 17 u.
Donderdag 9 u. - 20 u.
Vrijdag 9 u. - 20 u.
Zaterdag 9 u. - 18 u.
Zondag 9 u. - 13 u.

Openingsuren

Vanaf vrijdag 1 september gelden 
volgende openingsuren:

 Voormiddag Namiddag 

Maandag 9 u. - 12 u. 14 u. - 20 u. 
Dinsdag 9 u. - 12 u. gesloten 
Woensdag 7 u. - 12 u. 13.30 u. - 20 u. 
Donderdag doorlopend open 
 van 9 u. tot 20 u.
Vrijdag 9 u. - 12u. 14 u. - 20 u.
Zaterdag 9 u. - 12 u. 13.30 u. - 18 u.
Zondag 9 u. - 13 u. gesloten

Start sportpassen- 
seizoen najaar 2017
Vanaf maandag 18 september 2017 
gaan alle activiteiten met de sportpas 
opnieuw van start.

Maandag
• Aquafitness op 18/09, 25/09 en 

2/10 van 19 u. tot 19.45 u.
• Aquajogging op 9, 16 en 23/10/2017 

van 19 u. tot 19.45 u.
Woensdag
• Aquagym voor senioren vanaf 

woensdag 20 september t.e.m. 
20 december 2017 van 9.30 u. tot 
10.20 u.
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Ravotnamiddag

Iedere woensdag en zaterdag van 13.30 u. tot 16.30 u. kunnen kinderen zich komen 
uitleven tijdens de ravotnamiddag op de aquaglide, de octopus of op de loopmat 
met de banden.

Sportlessen najaar 2017

Watergewenning
Vanaf zaterdag 16 september 2017 start 
een nieuwe reeks watergewenning. De 
lessenreeks bestaat uit 12 lessen van 
30 minuten. Afhankelijk van het niveau 
gaan de lessen door tussen 8.30 u. - 9 
u., 9.05 u. - 9.35 u. en 9.40 u. - 10.10 u.

In kleine groepjes leren de kleuters spe-
lenderwijs de grondbeginselen van het 
zwemmen: op een leuke manier in het 
water springen, drijven onder water, de 
weerstand van water ervaren etc.

Kostprijs: € 50 (gedomicilieerd in 
Nieuwpoort + voordeelpas) - € 55 (niet-
gedomicilieerd in Nieuwpoort)

Sessies Floatfit®

Van 18 september tot 23 oktober 2017 
gaat elke maandag van 20 u. tot 20.40 u. 
een sessie floatfit door. Bij floatfit wordt 
er les gegeven op een drijvende mat, de 
aquabase. Op deze mat voer je oefenin-
gen uit terwijl je continue bezig bent je 
balans te houden. 

Prijs: € 30 voor 6 lessen. 

Leren zwemmen voor volwasse-
nen en senioren
Volwassenen en senioren kunnen elke 
woensdag van 20 september tot 20 de-
cember 2017 leren zwemmen in het 
zwembad, telkens van 10.30 u. tot 11.15 u.

De kostprijs voor 12 lessen bedraagt € 35.

Aquacycling
Na de herfstvakantie starten nieuwe 
lessen Aquacycling. Er zijn telkens max. 
10 plaatsen per reeks. Dezen lessen-
reeks bestaat uit 6 lessen en de prijs er-
van bedraagt € 48 voor 6 lessen.

Overgangscursus

Het stedelijk zwembad van Nieuwpoort 
is op zoek naar redders! Iedere vakan-
tieperiode, op feestdagen en tijdens de 
weekend heeft het zwembad jobstudent-
redders nodig.

De overgangsmodule ‘Redder aan Zee’ 
naar ‘Hoger Redder’ gaat door in Oosten-
de en start op zaterdag 7 oktober 2017. 
Je kan je inschrijven tot 21 oktober 2017 
(max. 24 deelnemers).

De cursus kost € 115 (max. 24 deelne-
mers).

Halloween
Dinsdag 31 oktober 2017

Op dinsdag 31 oktober staat het 
zwembad in het teken van Hal-
loween. Ontdek de griezelige activi-
teiten op onze website www.nieuw-
poort.be.

 Info en inschrijven: www.sport.
vlaanderen of via Sofie Journée
T 02 209 47 53 of sofie.journee@
sport.vlaanderen

Tienjarig bestaan van 
het zwembad

In oktober bestaat het stedelijk 
zwembad 10 jaar. Kom naar het 
zwembad op 20, 21 of 22 oktober en 
vier deze tienjarige verjaardag met 
het zwembadpersoneel. 

 Stedelijk zwembad, Stationslaan (Leopold II park) -  T 058 23 38 88 - zwembad@nieuwpoort.be
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TOERISME

Belle Epoque Weekend
Vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 september 2017

Op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 
september 2017 keert Nieuwpoort terug 
naar de tijd van toen. Tijdens het Belle 
Epoque weekend kan je genieten van ver-
schillende leuke activiteiten en beziens-
waardigheden.

Op vrijdagavond opent Baron Crombez 
het weekend officieel. Daar zal de cham-
pagne ‘Cuvée Nieuport’ voor de eerste 
keer geproefd kunnen worden! 

Op zaterdag en zondag kan je terecht in 
het Belle Epoque-dorp van 10 u. tot 18 u. 
voor oude ambachten, een orgelconcert, 
opzwepende muzikale optredens, een 
brocanterie en koetsritten. 

Je vindt het dorp op de Zeedijk t.h.v. De 
Barkentijn. In het dorp of bij de dienst 
Toerisme kan je je ook inschrijven voor 
de Belle Epoque-wandelingen die door 
Pasar Nieuwpoort georganiseerd worden. 
Figuranten nemen je graag mee op za-
terdag om 10.30 u., 14 u. en 16.30 u. en 
zondag om 10.30 u. en 14 u.

Kom jij ook figureren tijdens het 
Belle Epoque weekend?
De Belle Epoque of het gouden tijdperk 
situeert zich van het einde van de 19de 
eeuw tot het begin van de 20ste eeuw en 
wordt gekenmerkt door een typische kle-
derdracht. Heb jij ook zin om terug te ke-
ren naar dit gouden tijdperk?

De dienst Toerisme is op zoek naar fi-
guranten die op zondag 17 september 
willen deelnemen aan een optocht door-
heen Nieuwpoort Bad in Belle Epoque 
kostuum. Dit kostuum krijg je van de stad 
Nieuwpoort ter beschikking gesteld en je 
ontvangt een vrijwilligersvergoeding voor 
je deelname.

Wil je graag meedoen? 
Stuur een e-mail met je gegevens naar 
isabelle.mahieu@nieuwpoort.be of bel 
naar dienst Toerisme: T 058 22 44 44. 

Inschrijven kan t.e.m. 10 september.

Uitstap Frans-
Vlaanderen
Donderdag 28 september 2017

De grens tussen Vlaanderen en 
Frankrijk is in de Westhoek net iets 
minder duidelijk dan in de rest van 
België. Frans-Vlaanderen en de 
Westhoek vloeien immers probleem-
loos in elkaar over. Frans en Vlaams 
wordt er vlot gewisseld en iedereen 
hopt gemakkelijk van de ene naar de 
andere kant. Hoog tijd dus om zelf 
op ontdekking te trekken en Frans-
Vlaanderen te verkennen!

Dienst Toerisme organiseert op don-
derdag 28 september 2017 een dag-
uitstap naar Frans- Vlaanderen. Het 
volledige programma zal beschik-
baar zijn vanaf 1 september 2017.

Dienst Toerisme
Nieuwpoort-Stad, Marktplein 7
T 058 22 44 44
info@nieuwpoort.be

Nieuwpoort-Bad
Hendrikaplein 11
T 058 23 39 23
toerismebad@nieuwpoort.be

Veerboot ‘De Nieuwe Visie’ blijft langer varen

De overzetboot ‘De Nieuwe Visie’ die van de ene oever naar 
de andere vaart, zal ook in de maand september uitvaren op 
weekdagen. Vroeger was dit in september alleen tijdens de 
weekends, maar door de drukte werd deze regeling aange-
past.

Vanaf 9.30 u. tot 13 u. kan je in de ochtend van deze overzet-
boot gebruik maken. In de namiddag kan je je laten overvaren 
vanaf 13.30 u. tot 19.40 u. van de westeroever (Paul Orban-
promenade) naar de oosteroever (natuurreservaat) en tot 
19.50 u. van de oosteroever naar de westeroever. 
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Oesterbeurs
Vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 oktober 2017

Oesters, je lust ze wel of je lust ze niet. 
Behoor je tot die eerste groep? Zak dan 
op 20, 21 en 22 oktober af naar de vismijn 
in Nieuwpoort. Tijdens dit culinaire week-
end kan je komen proeven van warme 
en koude oesters. Om het helemaal af te 
maken, kan je daar ook genieten van een 
glaasje champagne in de oesterbar van 
de Nieuwpoortse Blauwe boei.

De oesters zijn afkomst van Ria d’Etel 
(56 - Morbihan) en worden ter plaatse ge-
opend door oesterkweker J.N.Yvon en zijn 
medewerkers. 

Ook wie niet van oesters houdt, kan ge-
nieten tijdens de Oesterbeurs. Je zal er 
immers kunnen genieten van een (Noord)
zee aan delicatessen: een verfrissende 
Noorse schotel, gebakken vis, verse 

Nieuwpoortse garnaalsoep, een schotel 
met charcuterie of met lekkere foie gras 
etc. Daarnaast kan er ook gezellig iets 
gedronken worden aan de bar.

Heb je niet veel tijd, maar heb je toch zin 
in oesters? Kom dan naar de ingang van 
de stedelijke vismijn! Daar kan je oesters 
kopen om mee te nemen naar huis.

‘U vraagt, wij draaien’
Tijdens dit weekend brengen Duo Stévy, 
Glenn Degeselle en de MG Brothers een 
muzikaal spektakel in de vismijn. Zij 
draaien met plezier jouw favoriete mu-
ziek.

Organisatie: Nieuwpoortse Blauwe Boei 
in samenwerking met La Bouée Bleue en 
het stadsbestuur Nieuwpoort.

BEZOEKERSCENTRUM WESTFRONT

Nieuwpoort 
International Boat 
Show
Vrijdag 20, zaterdag 21 en 
zondag 22 oktober 2017

Nadat je genoten hebt van heerlijke 
oesters, kan je datzelfde weekend 
ook nog een bezoekje brengen aan 
de Nieuwpoort International Boat 
Show. Daar kan je een prachtige 
keuze maken uit nieuwe jachten en 
tweedehands boten. Een unieke ge-
legenheid om alles over de water-
sport te ontdekken! Je kan er vrijdag 
terecht van 14 u. tot 19 u., zaterdag 
van 10 u. tot 19 u. en zondag van 10 
u. tot 18 u.

De toegangsprijs bedraagt € 5 (gra-
tis voor WWSV en VVW leden + kinde-
ren -12 jaar).

Meer info: www.nibs.be

Herfstnocturne in Westfront met Evi Roelen en Pierre Anckaert
Zaterdag 23 september 2017

Op zaterdag 23 september brengen Evi 
Roelen (zang) en Pierre Anckaert (gi-
taar) een muzikaal optreden in het be-
zoekerscentrum Westfront.

Liedjes uit de Groote oorlog haalden ze 
van onder het stof en toverden ze om 
tot pareltjes. Aan elk deuntje gaven ze 
een persoonlijke toets en herleidden ze 
tot de essentie. Deze essentie is soms 
breekbaar, dan weer ritmisch. De origi-
nele liedjes die van de huiskamers tot in 
de loopgraven weerklonken, bezorgen 
je vandaag nog steeds kippenvel.

Liefde, nostalgie en hoop: het overvalt je 
allemaal als je deze pareltjes beluistert 

tijdens een intiem concert.

De deuren van Westfront gaan open vanaf 
18 u. zodat je vooraf nog een vrij bezoek 
kan brengen aan de permanente ten-
toonstelling over de onderwaterzetting 
tijdens WO I en de tijdelijke tentoonstel-
ling: Paard & Koning. Vergeet ook zeker 
het prachtige panoramische uitzicht bo-
venop het Albert monument niet. Het op-
treden start om 19.30 u. en wordt afge-
sloten met een lekker drankje en hapje.

Praktische informatie:
Kostprijs: € 10 (VVK) en € 12 (ADD). Tic-
kets via Westfront Nieuwpoort, Dienst 
Toerisme, dienst Cultuur en online via 

www.westfrontnieuwpoort.be

 Westfront Nieuwpoort - Kustweg 2 - T 058 23 07 33 - info@westfrontnieuwpoort.be - www.westfrontnieuwpoort.be
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Patrick Vanleene

Expo Paard en Koning

In het bezoekerscentrum Westfront Nieuwpoort loopt sinds 24 juni 2017 de expositie ‘Paard en Koning’. Wie de tentoonstelling 
bezoekt krijgt te zien hoe een vorst met visie zijn paard inruilde voor een vliegende machine en hoe de moderne kunst daar ge-
stalte aan gaf. De expositie bevat nog nooit getoonde topstukken uit het atelier van Karel Aubroeck, beeldhouwer van het ruiter-
standbeeld Albert I. Historicus en coördinator Patrick Vanleene stelde deze unieke expositie samen.

Hoe kies je het onderwerp van een  
nieuwe tijdelijke tentoonstelling? 
Tijdens de uitwerking van elke nieuwe 
tijdelijke tentoonstelling heb ik steeds 
het verloop van de Eerste Wereldoorlog 
in mijn achterhoofd gehouden. Ik ging 
telkens op zoek naar een thema dat bij 
elk oorlogsjaar en bij Nieuwpoort paste. 
In 2014 begonnen we bijvoorbeeld met 
Nieuwpoort 1914, Badstad - Frontstad. 
In 1914 vond immers de inundatie van de 
IJzervlakte plaats. In 2015 ging het over 
Les Mademoiselles de Nieuport en ver-
pleegster Dorothie Feilding die tussen 
1914 en 1918 gewonde soldaten aan het 
front hielp verzorgen. In 2016 stond Luc 
Filliaert in voor de tentoonstelling De 
Groote Oorlog op doek - frontschilders 
in Nieuwpoort 1916-1918. Deze expositie 
ging over het unieke fenomeen van Bel-
gische soldaat-schilders in Nieuwpoort 
vanaf de zomer van 1916.

Waarom heb je ook auto’s en vliegtuigen 
betrokken bij de tentoonstelling ‘Paard 
en Koning’?
In 1917 bevonden we ons in volle oorlog. 
Auto’s en vliegmachines werden snel be-
langrijker dan het oorlogspaard, dat en-
kel nog mee leed en als lastdier aan het 
front stierf. 

Dat zag ook koning Albert I. Hij was echt 
een vorst die voor was op  zijn tijd en ge-
kend stond als koning-ingenieur: techno-
logie boeide hem enorm en hij was zich 
bewust van het groeiende belang van 
techniek. Hij verkoos stafauto’s en ver-
kenningsvliegtuigen boven paarden. Hij 
verscheen in oktober 1914 wel te paard 
aan de IJzer, maar in 1918 vertrok hij met 
de auto uit De Panne nadat hij per vlieg-

tuig zijn soldaten in het bevrijde gebied 
was gaan groeten. 1917 was duidelijk het 
oorlogsjaar waarin veel veranderde.

Deze passie voor vliegtuigen deelde 
Koning Albert I ook met iemand anders?
Henri Benjamin Crombez (1893-1960) 
was de achterneef van de schatrijke groot-
grondbezitter Benjamin Henri Crombez, 
stichter en eigenaar van Nieuwpoort-
Bad. Henri was voor de oorlog als tiener 
al gefascineerd door de eerste primitieve 
vliegmachines. Hij vloog trouwens als 
eerste Belg non stop van Nieuwpoort 
naar Dover en terug. 

Bij het uitbreken van de oorlog meldde hij 
zich aan als vrijwilliger bij de prille Bel-
gische luchtmacht met zijn eigen twee 
vliegtuigen. Vanaf 1917 voerde hij samen 
met de koning als waarnemer regelmatig 
verkenningsvluchten uit boven het front.

Deze nieuwe wereld uit zich niet alleen 
op het vlak van technologie, maar ook 
op kunstvlak?
In 1917 was de oorlog op haar ergst: aan 
beide kanten sneuvelden de soldaten 
op industriële schaal zonder dat er een 
doorbraak kwam. Het wapentuig dat in-
gezet werd was gruwelijker dan ooit: gif-
gas, vlammenwerpers, zware artillerie  
en ontmoediging en hopeloosheid vierden 
hoogtij. 

Vanuit de kunstwereld werd er plots 
massaal op deze uitzichtloze situatie 
gereageerd. Wat tien jaar daarvoor nog 
als grote kunst werd aanzien, werd nu 
bruusk vervangen door het omgekeerde: 
het alledaagse en het kinderlijk eenvou-
dige van het kubisme, het dadaïsme en 
de nieuwe stijl. De strakke lijnen en de 
basiskleuren in de archtectuur en de in-
terieurs van vandaag, gaan daar allemaal 

op terug.

Deze expositie bevat heel wat topstuk-
ken. Waar heb je deze items gevonden?
Toen het thema van de tentoonstelling 
eenmaal vaststond, ging ik op zoek naar 
informatie en topstukken in archieven, 
bibliotheken (bv. van de Universiteit van 
Gent) en in privécollecties. Liefst unieke 
stukken die nog nooit aan het publiek ge-
toond waren. Het imposante en prachtige 
paardenhoofd en het koningshoofd, bij-
voorbeeld, komen uit een privécollectie. 
Karel Aubroeck won de opdracht om te-
gen 1938 het ruiterstandbeeld te maken 
met deze ontwerpen.

Daarnaast zijn er nog tal van unieke stuk-
ken en vooral tientallen foto’s en filmpjes 
te zien uit het archief van het Koninklijk 
Paleis, het Legermuseum en de collectie 
van de luchtmachtbasis van Beauvechain. 

Ik nodig de bezoekers uit om die stuk voor 
stuk te ontdekken. De gratis papieren be-
zoekersgids zal hen daarbij helpen. Er is 
uiteraard ook aan de allerjongste bezoe-
kers gedacht en wie een koninklijke fa-
milienaam heeft zoals Coninx, Deceunin-
ck of Leroy, mag gratis binnen. Koningen 
zijn namelijk welkom in het Westfront.

Het bezoekerscentrum is dagelijks, 
behalve op maandag, open van 10 u. 
tot 17 u.
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KINDERBOERDERIJ ‘DE LENSPOLDER’

Nickelodeon op bezoek

Op dinsdag 18 juli 2017 mochten ze op 
de kinderboerderij een cameraploeg van 
de kinderzender Nickelodeon verwelko-
men. Naar aanleiding van hun kookpro-
gramma ‘Amaro’s kooklab’ kwamen ze 
op de kinderboerderij en het strand van 
Nieuwpoort een reportage draaien.

‘Amaro’s Kooklab’ is een programma 
van 10 minuten waarin culinair piraat 
André Amaro kinderen meeneemt in 
zijn creatieve wereld. Hij laat ze zien 
wat voeding is, waar het vandaan komt 
en nog belangrijker… wat je er allemaal 
mee kunt doen.

Er werden broodjes gebakken op de 
boerderij, krabben op het strand gevan-
gen en er werd een echte ‘Krabburger’ 
gemaakt (naar de gelijknamige ham-
burger uit het programma SpongeBob 
SquarePants). De Nieuwpoortse Rhune 
Betina en Imany Bertier beleefden sa-
men met presentator André Amaro en 
de hele filmploeg een onvergetelijke 
dag! Op de aflevering is het nog even 
wachten tot eind september. 

Maya muis

Kennen jullie Milla en Maya Muis al? 
Neen? Dan moet je dringend eens langs-
komen op de kinderboerderij.

Milla Muis, de nieuwe mascotte van de 
kinderboerderij, vond het deze zomer erg 
fijn om aan de allerkleinsten rondleidin-
gen te geven. Tijdens een muizenzoek-
tocht gaf ze niet enkel informatie over de 

andere muizen op de boerderij, maar ook 
over de andere dieren.

Maya Muis, de reismuis, moet op dit mo-
ment even bekomen van een druk voor-
jaar en leuke zomer. Ze was o.m. in Sri 
Lanka, Spanje en Frankrijk. In september 
neemt Maya voorgoed afscheid van de 
kinderboerderij en gaat ze naar Batumi 
(Georgië) om van daaruit misschien wel 
naar Australië of Nieuw Zeeland te reizen. 
Haar reisverhalen kan je volgen op de 
Facebookpagina van de Kinderboerderij.

Geen nood voor wie nog reisgezelschap 
zoekt voor in het najaar! Binnenkort 
wordt er een nieuwe vriend van Milla Muis 
voorgesteld. Benieuwd? Hou dan zeker de 
Facebookpagina van de kinderboerderij in 
de gaten.

Nieuw leven op de 
kinderboerderij

Enkele weken geleden werden Leo en 
Paulien trotse ouders van 4 pauwen-
kuikentjes. Ondertussen zijn de kui-
kens flink gegroeid en klaar om zich 
aan iedereen te tonen! Breng bij een 
bezoek aan de boerderij gerust een 
kijkje aan deze kleintjes. Ze bevinden 
zich in de volière van de kippen.

Scholenbrochure

Sinds kort kan je de nieuwe scholen-
brochure op de kinderboerderij ver-
krijgen en je kan deze ook via kinder-
boerderij@nieuwpoort.be aanvragen. 
De brochure kreeg een nieuwe lay-out 
aangemeten, in het teken van de nieu-
we mascotte Milla Muis. Ook de nieuwe 
zoektochten ‘ Kinderen en dieren in de 
Oorlog’ en de ‘Muizenzoektocht’ wor-
den erin voorgesteld.

Daarnaast werd het aanbod van leer-
rijke workshops uitgebreid. Alle les-
sen staan garant voor een leerrijke en 
leuke tijd op de kinderboerderij. Bewe-
gend leren speelt hierbij een belang-
rijke factor. In de verse lucht en in een 
natuurlijke omgeving neemt je presta-
tievermogen namelijk toe. Bovendien 
is het ook gezonder.  Kinderboerderij De Lenspolder

Elf Juliwijk 6 A - T 058 23 69 86 - kin-
derboerderij@nieuwpoort.be
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LANDBOUW EN VISSERIJ

Dag van de Garnaal 
Zaterdag 30 september 2017

Op zaterdag 30 september staat de 
Noordzeegarnaal opnieuw centraal in 
Nieuwpoort. Op deze dag kan je genieten 
van lekkere en klassieke gerechten met 
als hoofdingrediënt 'de garnaal'. Boven-
dien kan je in een uniek kader kennis 
maken met de garnaal in al zijn facetten: 
zeven, koken, aanbrengen etc. 

De dag van de garnaal is een initiatief van 
Promovis vzw en het stadsbestuur van 
Nieuwpoort.

Wat staat er op het programma?
De garnaalkotter N 116 komt aan om 9.30 
u. op de Kaai t.h.v. de noodtrap van zaal 
Iseland (kant Fonteinenplein). Er worden 
dagverse garnalen aan boord gekookt en 
daarna worden er proevertjes aan de om-
staanders uitgedeeld.

Tussen 10 u. en 12 u. kan je in de vismijn 
genieten van garnaalproevertjes met Ro-

denbach. Daarnaast kan je ook zelf de 
handen uit de mouwen steken. Volg de 
workshop ‘garnaalpellen’ en word een 
expert in het pellen van garnalen. Ook is 
er een workshop speciaal voor kinderen 
die gegeven wordt door het Nationaal 
Visserijmuseum van Oostduinkerke (NA-
VIGO).

Tussen 12.30 u. en 14.30 u. is het lunchtijd 
en kan je in zaal Iseland smullen van een 
lekkere garnaallunch (€ 35 p.p.). 

Je kan je vooraf inschrijven tot 25 sep-
tember 2017 in de vismijn van 9 u. tot 
11 u. (via T 058 23 33 64) of bij vishandel 
Jens, Kaai 37, tijdens hun openingsuren.

De deelname wordt beperkt tot maximaal 
240 eters. Er snel bij zijn is dus de bood-
schap! 

VARIA

Word lid van de Nieuwpoortse Reuzengilde
‘Jan Turpijn’

In Nieuwpoort kan men rekenen op een 
grote reuzenfamilie die vorige zomer 
nog uitgebreid werd met twee nieuwe 
reuzen: Hendrik Geeraert en Karel 
Cogge. De Nieuwpoortse Reuzengilde 
tracht de reuzentraditie in ere te houden 
en bestaat uit zo’n 40 à 50 toegewijde 
leden.

De mannelijke leden staan in voor het 
onderhoud van de reuzen en dragen de 
reuzen ook tijdens optochten. De vrou-
welijke gildeleden zijn verantwoordelijk 
voor het maken, herstellen en wassen 
van de kledij van de reuzen.

Het hele jaar door participeren ze in leu-
ke optochten, maar vooral de zomerpe-

riode en Halloween zijn drukbezet. Voor 
verre uitstappen wordt er altijd vervoer 
en eten voorzien. Ieder lid krijgt ook een 
eigen tenue.

De Reuzengilde is steeds op zoek naar 
gepassioneerde leden. Mannelijke dra-
gers zijn zeer welgekomen, maar ook 
vrouwen en kinderen zijn welkom. Wil je 
ook deel uitmaken van deze reuzeleuke 
vereniging? Surf dan naar hun website 
www.jan-turpijn.be en vul het formulier 
in. Je kan ook bellen naar M 0471 01 37 
76 of mailen naar sanneramboer@hot-
mail.com.

Het lidgeld kost € 10 per jaar (verzeke-
ring inbegrepen).



VARIA

Cupcakes tegen Alzheimer

De verzorgers en de inwoners van het 
Woonzorgcentrum De Zathe zullen sa-
men cupcakes maken op woensdag 20 
september 2017. Op donderdag 21 sep-
tember 2017, de Werelddag Dementie, 
zullen deze zoetigheden verkocht wor-
den. De opbrengst van de verkoop gaat 
naar Stichting Alzheimer Onderzoek, een 

Belgische non-
profit organisatie, 
dat financiële steun 
geeft aan klinisch en 
diagnostische wetenschappelijk onder-
zoek.

Meer info: www.alzh.org 

Vrienden der Blinden ZOEKT weekendopvang!

Mis je in het week-
end een gezellige 
en lieve viervoeter 
in huis? De Vrien-
den der Blinden 
uit Koksijde zijn op 
zoek naar families 

die tijdens het weekend een blindenge-
leidehond-in-spé in huis willen nemen. 
Elke vrijdag haal je de hond op tussen 
11 u. en 12 u. en de volgende maandag-
morgen breng je hem terug tussen 8 u. 
en 9 u.

Je haalt een jonge volwassen, opgevoe-
de hond in huis, enkele wanneer je tijd 
hebt. Zo kan de hond tijdens het week-
end ontspannen en kan hij wennen aan 
een huiselijke sfeer.

Ga voor meer info naar www.vrienden-
derblinden.be> Honden >Info Vakantie- 
Weekendopvang en vul het aanvraagfor-
mulier in. 

 Contact: Vrienden der Blinden: H. Noterdaemestraat 1 - Koksijde
info@vriendenderblinden.be - T 058 53 33 00

Welkom in het Fietscafé! 

Op donderdag 19 oktober 2017 orga-
niseert Provincie West-Vlaanderen het 
tweede Fietscafé. Kom om 19 u. naar De 
Grote Post in Oostende en verneem er 
meer over het fietsbeleid in West-Vlaan-
deren en in het bijzonder over de kust-
streek.

Tijdens het Fietscafé vindt er een debat 

plaats en wordt er een korte filmrepor-
tage met Herr Seele getoond.

Ben je betrokken bij het mobiliteitsbeleid 
van je organisatie, een enthousiaste fiet-
ser of wil je wel eens weten wat de Pro-
vincie of je Stad doet voor de fiets(er)? 
Schrijf je dan zeker in op 
www.west-vlaanderen.be/inschrijven. 

Waar? De Grote Post, Hendrik 
Serruyslaan 18 A, 8400 Oostende
Kostprijs? Toegang is gratis maar 
inschrijven verplicht. 
Meer informatie? www.west-vlaanderen.
be/bff

Fietstocht met de familie
Zondag 17 september 2017

Op zondag 17 september organiseert 
de Vriendenkring Sint-Joris een fami-
liefietstocht van 40 km. Je kan starten 
tussen 10.30 u. en 11 u. aan de Gemeen-
telijke Basisschool De Pagaaier op het 
Sint-Jorisplein.

Kostprijs: € 20 per volwassene en € 12 
per kind. Na 12 september betalen deel-

nemers € 25. Inbegrepen in de prijs zijn 
een aperitief, een voorgerecht, soep, 
een hoofdgerecht en een dessert.

Je kan je inschrijven bij de Gemeente-
lijke Basisschool De Pagaaier, leden van 
de vriendenkring, tearoom Akkerwinde, 
Traiteur Caroline en Handy Home Van 
Maele.
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Halifaxcrash herdacht

Op 28 juli ll. werd aan het gedenkteken in de Hem-
mestraat in Ramskapelle de Halifaxcrash her-
dacht. Familieleden van de militaire en burgerlijke 
slachtoffers woonden deze herdenkingsplechtig-
heid bij. De piloot van de Halifaxbommenwerper 
slaagde er op 28 juli 1944 in om Nieuwpoort-Stad 
te vermijden, maar diende zijn 16 bommen te 
droppen tussen Sint-Joris en Ramskapelle. Twee 
burgers overleden en het vliegtuig stortte neer bij 
de hoeve Het Noordhof. Een deel van de beman-
ning overleefde de crash terwijl de piloot en de 
wireless operator overleden. 

Diamanten jubileum 

Jacques Van Rillaer en Lea Nijs traden op 29 juni 
1957 in het huwelijk. Jacques werkte 42 jaar bij de 
Vlaamse Maatschappij voor Waterbedeling terwijl 
Lea vroeger een tijd in een naaiatelier heeft ge-
werkt. Het paar heeft een dochter Nadine die in 
Avignon woont en die ze regelmatig bezoeken. 
Beide jubilarissen zijn erg sportief. Jacques was 
jarenlang lid en trainer van de Leuvense Atletiek-
club terwijl Lea ging turnen, zwemmen en tennis-
sen. Jacques is ondertussen 17 jaar lid van ten-
nisclub Issera en beiden gaan graag uit wandelen. 

Juf Kris met pensioen

Kristien Mahieu ging op 18 februari 1991 in onze 
gemeenteschool de Pagaaier aan de slag als kleu-
terjuf in de derde kleuterklas. Later gaf ze les in 
de tweede kleuterklas en dit gedurende 25 jaar.
Juf Kris spande zich in om de kleuters de eerste 
beginselen aan te leren zodat ze met de iPad of 
computer kunnen werken. Juf Kris slaagde er ook 
in om heel wat educatieve spelletjes te vinden met 
kleuren en vormen die de kinderen stimuleren. Juf 
Kris ging met pensioen en werd uitgewuifd door 
directrice Ann Peel, haar zoon Jelle en een dele-
gatie van het schepencollege o.l.v. burgemeester 
Geert Vanden Broucke. 



Herdenking 100 jaar operatie 
Strandfest

Op 10 juli was het precies 100 jaar gelden dat de 
Operatie Strandfest, een militaire actie van de Duitse 
troepen, plaatsgreep. Op die dag gaven honderden 
Britse en andere soldaten van the Commonwealth 
hun leven voor de vrijheid van ons land. Soldaten uit 
het Verenigd Koninkrijk, Australië, Canada, Nieuw-
Zeeland, Rhodesië en Zimbabwe streden mee. De 
herdenkingsplechtigheid aan het British Memorial 
to the Missing werd bijgewoond door talrijke promi-
nenten waaronder Colonel Clingan van Australië en 
Maxwell Irving, vertegenwoordiger van de Britse Am-
bassadeur in België. Burgemeester G. Vanden Brou-
cke legde bloemen neer als eerbetoon aan de Britse 
gesneuvelde soldaten met een onbekend graf wiens 
namen op het Brits monument gegraveerd staan.

Zomertentoonstelling
in Ramskapelle

Dorpsanimatie Ramskapelle pakte deze zomer 
uit met vier tentoonstellingen in de Pastorie in de 
landelijke poldergemeente. Chris Castelein expo-
seert met haar landschapsfoto’s terwijl Francine 
Decaestecker haar beelden en keramiek toont. 
Patrick Vermeersch stelt zijn metalen sculpturen 
ten toon. Peter Bonte stelde een expositie samen 
met oorlogsfoto’s van Ramskapelle en omstreken 
die genomen werden door onderluitenant Prosper 
Colpaert in 1916. De expo’s kenden heel wat bijval 
bij de vele bezoekers en lopen nog tot 17 septem-
ber a.s. 

Zestig jaar gehuwd

Gustaaf Duym en Lisette Van Vossel vierden hun 
diamanten huwelijksverjaardag op het stadhuis. 
De jubilarissen stapten op 15 februari 1957 in het 
huwelijk. Gustaaf werkte op de scheepswerf in 
Antwerpen terwijl Lisette aan de slag ging in een 
electrogroothandel. Beide jubilarissen zijn groot-
meester-wijnproever van de Vlaamse Wijngilde, 
afdeling Land van Waas. Het diamanten echtpaar 
heeft een dochter, drie kleinkinderen en zeven 
achterkleinkinderen. 

IN BEELD
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Gouden jubileum

Jozé Bonte en Magda De Cat huwden op 26 juni 
1967. Het paar had een bedrijf gespecialiseerd in 
elektrische installaties in Izegem. Het paar keert 
nog regelmatig terug naar hun woning in Izegem 
en 5 maanden per jaar brengen ze door in Spanje 
waar ze een tweede verblijf hebben. Jozé en Magda 
trokken er vroeger vaak op uit met hun motorboot 
om de binnenwateren te verkennen. Het echtpaar 
heeft twee kinderen en vier kleinkinderen met wie 
ze een hechte band hebben. 

Zomer vol Kunst

Dertig kunstenaars namen deel aan de expo ‘Zo-
mer vol kunst’ die nog tot 16 september 2017 
loopt. De werken van de Belgische kunstenaars 
vind je terug op pleinen en tussen de fonteinen van 
het Kaaiplein. Daarnaast zijn er heel wat werken 
te zien in de etalages van talrijke handelszaken in 
Nieuwpoort-Stad. De kunstwerken zijn heel ver-
schillend van elkaar. Ze zijn gemaakt in brons, inox 
of graniet en er zijn ook schilderijen kunstwerken 
in keramiek te bewonderen. 

Vijftigste 
huwelijksverjaardag

Theo Huygelen en Bernadette Lecoq stapten 17 
juni 1967 in het huwelijk. De jubilarissen kwamen 
vroeger als marktkramers aan de kost. Om uit te 
rusten kwamen ze naar onze Nieuwpoortse bad-
plaats waar ze vroeger ook met hun twee kinderen 
hun vakantie doorbrachten. In 2000 gingen ze met 
pensioen nadat hun zoon de zaak verder zet. Het 
echtpaar was vroeger lid van een wandelclub en 
aangesloten bij een dansschool in Lier. Het gou-
den paar heeft 1 kleinzoon die graag met opa mee 
gaat kruien in zee. 



ACTIVITEITEN
Maandag 4 september 2017

Meditatie ‘Waterspiegeling’

40 min. relaxen en 40 min. energetische 
meditatie op basis van energetisch werk 
met aura-healing en acupressuurtips 
o.l.v. energetisch therapeut N. Ooghe. Van 
19.30 u. tot 21 u. Kostprijs: € 5. Locatie: 
Cultuurhuis ’t Kasteeltje, Hoogstraat 2. 
Info en reservaties: M 0477 41 14 97
engelcirkel@gmail.com - www.engelcirkel.be.

Dinsdag 5 september 2017

Westkust Olympiade voor Specials III

Een sportdag voor mensen met een ver-
standelijke handicap met sporten als lo-
pen, kogelstoten, petanque en estafette. 
Daarnaast wordt er randanimatie en een 
barbecue voorzien. Kostprijs: gratis. Lo-
catie: stedelijke sport- en recreatiepark 
van Nieuwpoort. Info en organisatie: JCI 
Veurne-Westkust - www.jci-vw.be.

Donderdag 7 september 2017

Cinema City: Lion

Meer info zie pp.15

Zondag 10 september 2017

In Flanders Fields Marathon

Meer info zie pp. 16

Halve Marathon van Nieuwpoort

Meer info zie pp. 17

Varen voor het Goede Doel

Beleef een onvergetelijke dag op zee of 
op de IJzer en steun zo 2 lokale goede 
doelen: De Sleutel en Sail4Children. Een 
initiatief van Fifty One Club Nieuwpoort 
en VVW Nieuwpoort. Kostprijs: € 30.  
Locatie: VVW- Nieuwpoort Euroma-
rina, Watersportlaan 11. Reservaties:  
www.varenvoorhetgoededoel.be

Woensdag 13 september 2017

Lezing: Puur Pascale

Na ontvangst met een healthy drink ver-
telt Pascale meer over haar visie op ge-
zond eten. Daarna is er tijd voor vragen, 
een signeersessie en aangepast hapje.
Van 19.30 u. tot 22 u. Kostprijs: € 15. 
Reservaties via nieuwpoort@cm.be. 
Locatie: Ter Duinen, Louisweg 46.

Vrijdag 15, zaterdag 16 

en zondag 17 september 2017

Belle Epoque Weekend

Meer info zie pp. 21

Vrijdag 15 september 2017

Spreekbeurt door prof. Carl De Vos

Prof. Carl De Vos 
komt spreken over 
de actualiteit van 
de Wetstraat. Na 
de lezing kunnen 
er vragen worden 
gesteld. Reserve-
ren is niet nodig. 
Kostprijs: € 10 (leden), € 15 (niet-leden). 
Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Ha-
vengeul 14. 
Info en organisatie: Neos Nieuwpoort - 
neosnieuwpoort@telenet.be.

Zaterdag 16 september 2017

10de Nationale Postzegel- en Ruilbeurs

Beurs van 9 u. tot 16.30 u. voor postze-
gels, post- en briefkaarten, maximafilie, 
marcofilie, postwaardestukken, verzame-
lingen en telecards. Doorlopend cafeta-
ria. De prijs per tafel voor standhouders 
bedraagt € 6 per tafel van 2 m. Locatie:  
stedelijke vismijn.

Maandag 18 september 2017

De visserij van oud naar nieuw

Deze lezing gaat over het leven van de 
vissers van voor de oorlog tot nu. Over de 
manieren van vissen, inschepen door de 
jaren heen, bokkenvisserij, plankenvisse-
rij etc. Kostprijs: € 5. Van 14 u. tot 17 u. 
Locatie: ’t Schorrehof, Marktplein 16.

Donderdag 21 september 2017

Donderdag Filmdag: La La Land

Meer info zie pp. 15

Zaterdag 23 september 2017

Nocturne Bezoekerscentrum Westfront

Meer info zie pp. 22

Nieuwpoort Verenigt 2017

Meer info zie pp. 12

Maandag 25 september

Praatcafé Sint-Michielskermis 

OKRA trefpunt Nieuwpoort organiseert 
een gratis opendeurnamiddag waarop 
iedereen samen met de OKRA-leden kan 
meegenieten van een doorlopende foto-
reportage over hun activiteiten van het 
voorbije jaar. Je kan er ook smullen van 
pannenkoeken met koffie of een ander 
drankje. Van 14 u. tot 17 u. 
Locatie: ’t Schorrehof, Marktplein 16. 

Woensdag 27 september 2017

Starvergadering Markant: cocktails 
maken

Coctails maken en proeven met R. Ge-
laude. Van 19.30 u. tot 22.30 u. Kostprijs: 
€ 25 (leden), € 30 (niet-leden). Locatie: 
Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14. 
Info en organisatie: Markant Nieuwpoort 
- T 058 23 55 69 - ppmarkey@skynet.be.

Vrijdag 29 september 2017

Concert: Living Hero - Bruce 
Springsteen

Meer info zie pp. 14

Zaterdag 30 september 2017

Cursus Plexi Ets - droge naald 
op de plexiplaat 

Cursus met persoonlijke begeleiding 
waarin iedereen zijn creativiteit kwijt kan. 
Een droge naald is een diepdruktech-
niek uit de prentkunst waarbij men een 
tekening krast in een plaat. Van 13.30 u. 
tot 17 u. Kostprijs: € 45. Locatie: Mamé-
zon, Louisweg 70. Info en organisatie:  

in Nieuwpoort
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Mamézon - T 058 23 03 61 - 
kunsthuismamezon@gmail.com.

Zondag 1 oktober 207

Info-moment voor enthousiastelingen
die ‘actieve’ activiteiten willen 
organiseren

Ben je avontuurlijk aangelegd? Droom 
je ervan om samen met enkele vrienden 
spannende activiteiten te beleven? Wil 
je in je vrije tijd activiteiten organiseren? 
Tijdens dit gratis info-moment verneem 
je meer over de plannen om een "actief"-
werking uit te bouwen. Van 19 u. tot 22 
u. Inschrijven op voorhand is niet nodig. 
Locatie: New Port Times, Langestraat 64.

Donderdag 5 oktober 2017

Cinema City: Collateral Beauty

Meer info zie pp. 15

Dinsdag 10 oktober 2017

Bedrijfsbezoek ambachtelijke 
chocolatier ‘Pralifino’

Geleid bezoek aan ambachtelijke cho-
colatier Pralifino. Afspraak om 14 u. 
Locatie: Gistelsteenweg, 222 Jabbeke. 
Kostprijs: € 15 (leden), € 20 (niet-le-
den). Reservaties via T 058 23 14 80 of  
amvbussche@gmail.com. 
Organisatie: Markant Nieuwpoort.

Vrijdag 13 oktober 2017

Lezing: Nieuwpoort en het Water

Ir. Fred Zwaenepoel spreekt over de wa-
terhuishouding van het IJzerbekken en 
over alles wat te maken heeft met de 
bescherming van de stad tegen een te 
drieste zee. Het begrip 1000-jarige storm 
wordt uitgelegd en er wordt gepraat over 
welke beschermingsmaatregelen reeds 
zijn uitgevoerd. Van 14 u. tot 18 u. Kost-
prijs: € 5 (leden) en € 10 (niet-leden). 
Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg  
Havengeul 14. Organisatie: Neos Nieuw-
poort - neosnieuwpoort@telenet.be.

Zaterdag 14 oktober 2017

Theatervoorstelling: Te Gek?! Open 
Geest XL

Meer info zie pp. 14

Zaterdag 14 en 

zondag 15 oktober 2017

Wijn- en gastronomiebeurs

50 exposanten/wijnboeren tonen hun 
producten. Gratis. Locatie: Zaal Iseland, 
vismijn. Contact: cen-prod@hotmail.com. 

Donderdag 19 oktober 2017

Donderdag filmdag: Beauty 
and the Beast

Meer info zie pp. 15

Vrijdag 20, zaterdag 21 en 

zondag 22 oktober 2017

Nieuwpoort International Boat Show

Meer info zie pp. 22

Zondag 22 oktober 2017

Sportelteam Nieuwpoort

Het Sportelteam Sport Vlaanderen komt 
met een testbatterij de algemene condi-
tie van de 50-plussers testen. Een team 
geeft gericht advies over de testresul-
taten en over de mogelijkheden om de 
basisconditie te verbeteren en/of te on-
derhouden. Van 9 u. tot 12 u. Locatie: De 
Barkentijn, Albert I-laan 126. Organisatie: 
Sport Vlaanderen. 
Contact: an.campe@s-plusvzw.be
of M 0477 33 07 49.

Woensdag 25 oktober 2017

Lezing door Frieda Joris:
‘Liefde ten tijde van oorlog’

Van 20 u. tot 22.30 u. Kostprijs: € 10 (le-
den), € 15 (niet-leden). Reservatie via T 
058 23 14 80 of amvbussche@gmail.com. 
Locatie: City, Valkestraat 18. Organisatie: 
Markant Nieuwpoort. 

Maandag 30 oktober 2017

Kinderfilmnamiddag: Sing

Meer info zie pp. 15

TERUGKERENDE 
ACTIVITEITEN
Vrijdag 1 en 8 september 2017

Begeleid bezoek aan de beiaard

Ontdek de beiaardtoren: ontstaan van het 
bespelen van de beiaard, klokgieten, de 
speeltrommel, de klokkenkamer, demo 
door de stadsbeiaardier en een prachtig 
panoramisch uitzicht. Afspraak om 10 u. 
in de hal van het stadhuis. Gratis deelna-
me. Niet voor groepen. Info en organisa-
tie: Dienst cultuur en stadsbeiaardier Els 
Debevere - els.debevere@skynet.be. 

Vrijdag 1, 8, 15 en 22 september 2017

Vrijdag Visdag

De stedelijke visveiling organiseert een 
reeks geleide bezoeken aan de visveiling. 
Na de visveiling staan de volgende acti-
viteiten op het programma: een ontbijt, 
filmvoorstelling over de werking van de 
visveiling, simulatieverkoop met de veil-
klok, havenrondvaart, bedrijfsbezoek, vis-
sersaperitief en middagmaal met verse 
Nieuwpoortse vis. Van 7.45 u. tot 14 u. 
Kostprijs: € 60. Reservaties via T 058 22 49 
72. Locatie: Stedelijke Vismijn, Kaaiplein 2.

Vrijdag 5 en 12 september 2017

Pittig Bruintje

Begeleid bezoek aan de visveiling met 
een hapje en een drankje. Geschikt 
voor volwassenen en kinderen vanaf 12 
jaar. Van 9.30 u. tot 12 u. Kostprijs: € 5. 
Locatie: Stedelijke Vismijn, Kaaiplein 
2. Vooraf inschrijven is verplicht via 
Dienst Toerisme - Hendrikaplein 11 -  
T 058 23 39 23. Organisatie: VZW Promo-
vis. 
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Woensdag 6 en 13 september 2017

Beiaardconcert

Door Els Debevere, stadsbeiaardier van 
Nieuwpoort. Afspraak om 20 u. op het 
Marktplein, Nieuwpoort-Stad. Gratis. Info 
en organisatie: Els Debevere, stadsbei-
aardier - els.debevere@skynet.be.

Donderdag 7 september

en 5 oktober 2017

Gezellig samenzijn

Gratis namiddag voor 55-plussers van 
14 u. tot 17 u. Locatie: Centrum Ysara, 
Dienstweg Havengeul 14. Organisatie: 
stad Nieuwpoort. 

Vrijdag 8, zaterdag 9 

en zondag 10 september 2017

Toneelvoorstelling ‘Ons Kato is Gene Kado’

Blijspel van Ruud De Ridder en Nicole 
Laurent. Start 8/09 (van 19 u. tot 22 u.), 
9/09 (van 14 u. tot 17 u en van 19 u. tot 22 
u.) en 10/09 (van 16 u. tot 19 u.). Kostprijs: 
€ 7. Locatie: de beiaard, Recollettestraat 
47. Info en organisatie: toneelvereniging 
Hoekske af - www.hoekskeaf.be. 

Zondag 24 september 

en 29 oktober 2017

Pasar Nieuwpoort op wandel

Wandel mee met Pasar Nieuwpoort. Af-
spraak om 9.30 u. aan de klokkentoren 
van de vismijn, Kaai. Afstand: ongeveer 7 
km. Gratis deelname. Info: www.pasar.be/
nieuwpoort.

Zaterdag 28 oktober 2017

Droomjuweel - juweelontwerp in zilver

Deze workshop juweelontwerp gaat door 
elke laatste zaterdag van de maand als er 
min. 4 deelnemers zijn. Je krijgt de kans 
om je creatieve ideeën in afgewerkte zil-
veren juwelen om te zetten. Van 13.30 
u. tot 16.30 u. Kostprijs: € 50. Locatie:  
Mamézon, Louisweg 70. Info en orga-
nisatie: Mamézon - T 058 23 03 61 -  
kunsthuismamezon@gmail.com.

Wekelijks op zondag

Seastar Captainscruise

Diner aan boord van een luxueus schip 
tijdens een boottocht tussen Nieuwpoort 
en Diksmuide. Kostprijs: € 55. Verplicht 
reserveren: Rederij Seastar, Robert  
Orlentpromenade 2, 8620 Nieuwpoort -  
T 058 23 24 25.

ACTIVITEITEN VAN
LANGERE DUUR
T. e.m. zondag 10 september 2017.

Tentoonstelling: Zomer vol Kunst

Er valt heel wat kunst te beleven in Nieuw-
poort: beelden tussen de fonteinen, schil-
derijen bij de bakker, kunst in de schoe-
nenwinkel, keramiek bij de traiteur etc. 
Gratis Locatie: Centrum van Nieuwpoort.

Tot 16 september 2017

Tentoonstelling: The Way I See the Sea 
the Way you See the Sea

Ontdek dit uitzonderlijk aanbod van ma-
ritieme schilderijen langs de Havengeul 
tussen Nieuwpoort-Bad en Nieuwpoort-
Stad. Kunstenaar Kristou schildert op 
gerecycleerde scheepszeilen. Info en or-
ganisatie: Dienst cultuur - T 058 79 50 00 
- cultuur@nieuwpoort.be.

Woensdag 20 september 

tot 29 november 2017

Cursus: Leer programmeren met
CodeFever in Nieuwpoort

Per 10 lessen worden de basisconcepten 
van programmeren aangeleerd. Thuis 
oefenen op online leerplatformen is 
ook mogelijk. Les van 15.15 u. tot 16.45 
u. voor 10 tot 12 jaar. Basisprijs: € 240.  
Inschrijven: www.codefever.be. Info:  
CodeFever VZW, Atheneum Nieuwpoort, 
Arsenaalstraat 20.

Tot 1 oktober 2017

Tentoonstelling ‘Weer thuis komen…’

Tekeningen, schilderijen, druksels en 
houten beelden van Willem Vermandere. 
Gratis toegang. Locatie: Onze-Lieve-
Vrouwekerk, Nieuwpoort-Stad. Info en 
organisatie: Kerkfabriek Onze-Lieve-
Vrouw - T 058 23 32 25 - kerkfabriek.olv. 
nieuwpoort@skynet.be.

Vrijdag 20 oktober tot 

zondag 22 oktober 2017

Buren bij Kunstenaars 2017

Meer info zie pp. 13

Maandag 30 oktober tot 

3 november 2017

Windsurfkamp Die Hard

Voor kinderen vanaf 10 jaar. Basisbrevet 
vereist. Deelnameprijs: € 190 (externaat) 
en € 340 (internaat) - korting voor leden. 
Locatie: Koko Loco, Nieuwendamme-
weg 19 (Spaarbekken). Organisatie: The  
Outsider Coast - T 058 23 14 04

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 niemands-
land 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: Bom-
menvrij, Schoolstraat 48, Nieuwpoort. 
Info en organisatie: vzw Kunst - cwrm@
vzwkunst.be - www.comingworldremem-
berme.be - www.gonewest.be. 

DOORLOPEND

Tentoonstelling van Tavares e Sousa - 
Van Belleghem

Permanente tentoonstelling van eigen 
gemaakte keramiek, Raku, sculpturale 
keramiek, keramische sieraden, hand-
beschilderde zijden sjaals, restauratie 
van keramische kunstwerken. Gratis toe-
gang, maar op afspraak. Locatie: Duden-
hofenlaan 100. Info: h.tavares.e.sousa@
gmail.com - T 058 24 10 85.

Super Cops: bloedstollend 
achtervolgingsspel in Nieuwpoort

Kruip in de huid van een ontsnapte gevan-
gene die op diamantenroof is in de stad 
of maak met een politieteam jacht op 
de dief. Kostprijs: € 79. Locatie: Markt-
plein. Info: Das Box - M 0488 26 69 63 -  
info@dasbox.be.



Kies voor de 
gezondste bank 

van België.
Volgens de resultaten van het comprehensive assessment van 2014,  

uitgevoerd door de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België.

Z A K E N K A N TO O R  D E B R U Y N E  B V B A 
Marktplein 13, 8620 Nieuwpoort
058 23 84 68 | debruyne@argenta.be 
OR 0458.041.225 | FSMA 26698 cA-cB | RPR Veurne
Principaal: Argenta Spaarbank nv | Argenta Assuranties nv

Uw appeltje voor de dorst • www.argenta.be

  

ADVO C AT E N K AN TO O R
Dirk BAILLEUL

Reeds méér dan 30 jaar
gespecialiseerde rechtsbijstand bij:

• Strafrechtelijke verdediging en burgerlijke partijstellingen

• Verkeersrecht 

• Mede-eigendom, huur- en bouwrecht

• Faillissementsrecht en schuldbemiddeling

• Handelsrecht met onder meer overlating van uw 

handelszaak, inning achterstallige facturen, contracten, ...

• Milieuproblematiek

Astridlaan 19,
Nieuwpoort
T 058 23 47 22
F 058 23 91 47 
dirk.bailleul@skynet.be
lawsec@skynet.be
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In ‘t Jaer des Heeren 1284...
Graef Van Vlaenderen, Gwijde van Dampierre, ... bouwt twee Vierboete Torren 
langs ‘d Havene van Niepoort, om de Schepen bij nachte uyt ende in vaerende 
te lichten’...
Naar Mathias Reynoudts’  ‘Kroniek van Niepoort’ omstreeks 1680

‘De Niepoorsjche Groote Vieërboete’

‘k En z’ aiwn an e stik zieën verbie voarn, met oariengk, mè 
laakn en mè wien.
En os z’ in de doenkerte uut ‘t zaigat kwaamn, toogde mie 
lucht woa da ze moestn zien!

Stoeëre joenge gastn up die sjcheepm, nuunder lieëvn smietn 
e puuptje vlak vo mien. Ze voarn noa de Noord of no ‘t Zuudn,
e zien assan stief kontent os ze mie weere zieën!

Haile zjeneroasjchn visjchers e zaivolk, 
‘k en z’ ollemoale zieën verbie voarn laans mien.
D’ aine besjchietienge achter d’ andere en ‘k preus bluuvn stoan, 
z’ en mien aatnt upgekallefoaterd zo dan ‘k weere kostn sjchiengn!

‘k En me vieër aangestookn voe Graavn e Keuniengn, mo ‘t is va 
j’n eejgn volk da j’ ‘t moet en,
de Duutsjchers kwaamn vees te dichte
en z’ en mien met dienamiet doeën spriengn!

Achter die Grootn Orlooge lieëtn ze mien in gruzlementn lign,
gin ain die me wilde weere briengn!
Niepoort en z’ erbowd met orlogsgeld, 
mo ‘t sjchonste monument e z’ oender d’èèrde gestookn zoender 
veele ziengn!

‘k Wiln weere verriezn, da ‘k de bootjes kunn weere zieën, 
gelik dan ‘k aatnt dejn biekan 700 joar langk.
‘k Gon toen ‘s nachs weere verre kloarte sjchiengn, voe 
junder, en junder voorvoaders aire en belang.

Carl Debruyne
Dec 2006

‘In ‘ t plat Niepoors’
Herinner je je ook nog die sappige uitspraken van je (over)grootouders in het Nieuwpoorts?  En zou je het ook jammer vinden, 
dat het typische Nieuwpoortse dialect voor altijd zou verdwijnen?
De ‘echte’ Niepoortenoars’ die tellen van ‘ain, twai, drieë’ zijn aan een snel tempo aan het slinken.
Wil je dat helpen bewaren, zodat komende generaties dat ‘Niepoors’ kunnen blijven spreken?  Neem dan contact op met ons 
via ‘sandhove@hotmail.com’. Bezorg ons leuke anekdotes en vertellingen over de ‘visscherieë’ en rond het ‘Niepoorsjche’ die we 
zullen hertalen in ons dialect. 
Via het dialectgenootschap 'Bachtn de Kuupe'  (www.dialectbachtendekupe.be) kom je meer te weten over ons zo rijke 
westhoektaaltje, evenementen, enz…  
‘O je wilt dat ’t Niepoors bluuft bestoan, moe je ’t deure geevn a je (klain)kinders.
O je van gedacht ziet dat ’t dialekt meugt verdwienn, moe je gin dialekt klapn.
Gin sjchrik en voe zoeveele meuglik Niepoors te klapn:  AN lèèrn de joenges wel up ’t sjchoole!   

Carl Debruyne
Marktplein 13, 8620 Nieuwpoort
sandhove@hotmail.com
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Albert 1 laan 281 • 8620 Nieuwpoort

THUISVERPLEGING
Liesbeth & Lieselot

Regio: 
Westende - Lombardsijde- Nieuwpoort

Liesbeth
Van Campenhout

0476/94 05 17

Lieselot Ameloot
0475/32 74 75

IN DE KIJKER
Residenties ‘Cristal Place I en II’, Zeedijk

en Albert 1 laan (winkelstraat), Nieuwpoort

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

IMMO 
MARITIEM
NIEUWPOORT

Uw eigendom kopen
of verkopen?

Ga in zee met Immo Maritiem
Een vaste waarde in vastgoed!

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

• toiletten, inspuitingen, diabetes, verbanden,
• aandoen van steunkousen, toedienen en klaarzetten
 van medicatie.
• referentie verpleegkundige in de wondzorg.
• referentie verpleegkundige in de palliatieve.
• u hebt geen kosten doordat wij met het 
 derdebetalerssysteem werken.

U KAN ONS VRIJBLIJVEND CONTACTEREN!

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

Thuisverpleging met een hart
REGIO NIEUWPOORT  I   LOMBARDSIJDE  I   WESTENDE  I  

MIDDELKERKE  I   OOSTDUINKERKE  I   KOKSIJDE  I   VEURNE

VOLG ONS OP           thuisverpleging Saskia Sandra

Deblieck Saskia
0498 22 49 80

Germonpré Sandra
0472 20 12 61

THUISVERPLEGING
regio Nieuwpoort- Lombardsijde

Alle verpleegkundige zorgen: dagelijkse/wekelijkse toiletjes, 
alle wondzorgen, inspuitingen, palliatieve zorgen, diabetes, 

medicatie voorbereiden …

Derde betalerssysteem: geen kosten • Alle mutualiteiten



Franslaan 150 - 8620 Nieuwpoort
T. 058 23 22 20 - G. 0476 96 09 84

www.olivierplatteau.be
info@olivierplatteau.be

UW (T)HUIS 
IN NIEUWPOORT 

KOPEN OF VERKOPEN?

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.

OPENINGSUREN:

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

Isabelle Deconinck & Wim Vande Kerckhove
Kaai 43 - 8620 Nieuwpoort

058 62 44 66 - info@immodekaai.be
www.immodekaai.be

verkoop verhuur

Indien u uw bestaande eigendom wilt verkopen en u van plan 
bent een nieuwbouwwoning of nieuwbouwappartement aan 
zee te kopen, dan heeft Portus voor deze situatie een ideale 

formule bedacht: Switch house Formule.®

(incl.gratis schatting).

Voor meer info hierover contacteer ons vrijblijvend.

Switch huis® formule is een unieke formule van Portus die u
5 voordelen biedt! Bel 058/62.50.50.  

SCHATTING VERKOOP VERHUUR CONSULTING

Abert I Laan 99, 8620 Nieuwpoort  058 62 50 50  info@portus.be  www.portus.be


