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Uw advertentie
hier?
Nieuwpoort, Uw Stad
7.500 exemplaren
4 of 8 edities per jaar
adverteren
enkel voor Nieuwpoortse
ondernemingen
Info: dienst communicatie
Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort
T 058 22 44 26 - F 058 22 44 28
communicatie@nieuwpoort.be

VOORWOORD
Beste inwoners,
Het afgelopen jaar gingen meerdere infrastructuurwerken van start, zowel in
Nieuwpoort-Stad als in onze badplaats.
Zo wordt druk verder gewerkt aan de vernieuwing van het plein bij Centrum Ysara,
de Franslaan en aan de heraanleg van de
Marktstraat.
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Het stadsbestuur wil ook werk maken
van de restauratie van enkele historische
gebouwen. Zo worden er onderhoudswerken aan het voormalige Vredegerecht
op de hoek van de Langestraat en de
Oostendestraat uitgevoerd. Dit beschermd gebouw is immers een waardevol
pand in ons historisch stadscentrum dat wij willen koesteren.
Een ander beschermd gebouw dat onder handen genomen zal worden is Villa
Hurlebise in Nieuwpoort-Bad. Na Nieuwjaar wordt gestart met de noodzakelijke instandhoudingswerken. Het historisch bouwwerk zal onderdak bieden aan
de dienst toerisme en aan een permanente interactieve tentoonstelling.
Daarnaast komt er in onze bruisende badplaats een gloednieuwe badinstallatie, een strandconstructie met EHBO-post. In deze badinstallatie zullen een
cafetaria, een groot terras, de strandbibliotheek, de redders en het project Zon
Zee Zorgeloos gevestigd zijn.
Volgend jaar krijgt de beroemde schildpad, een kunstwerk van de Belgische
kunstenaar Jan Fabre, een nieuwe vaste stek in Nieuwpoort-Bad. Het gerestaureerde kunstwerk zal te bewonderen zijn op het plein bij het cultuurcentrum
Centrum Ysara, naast de Lombardsijdestraat en met zicht op de Havengeulpromenade.
Dit kunstwerk ‘Searching for Utopia’ was één van de blikvangers van Beaufort,
de driejaarlijkse kunsttriënnale die volgend jaar opnieuw wordt georganiseerd.
Nieuwpoort is één van de negen kustgemeenten die deelneemt aan de zesde
editie van het kunstevenement aan zee.
Vooraleer we met veel goede voornemens het nieuwe jaar induiken, nemen we
binnenkort op een gezellige en sfeervolle manier afscheid van het oude jaar.
Op maandag 1 januari 2018 klinken we om 17 u. samen in het groene kerstbos
op het nieuwe jaar.
Namens het stadsbestuur wens ik iedereen een voorspoedig 2018 toe met een
goede gezondheid, een flinke portie vreugde en veel geluk!

Burgemeester Geert Vanden Broucke

COLOFON
Redactieraad Stadsbestuur Nieuwpoort
Dienst communicatie
Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort
T 058 22 44 10
communicatie@nieuwpoort.be

Lay-out en druk:
Drukkerij Lowyck
Archimedesstraat 53, 8400 Oostende
T 059 33 33 99
info@lowyck.com
www.lowyck.com

Verantwoordelijke uitgever
G. Vanden Broucke
Marktplein 7
8620 Nieuwpoort
Coverfoto: Evelien Legein

BURGERZAKEN
Aanvraag strandcabines
Je kan een cabine op het strand plaatsen mits goedkeuring van het stadsbestuur in een daartoe voorziene zone.
Een toelating is slechts één badseizoen
geldig en moet je bijgevolg jaarlijks opnieuw aanvragen.
Geïnteresseerden kunnen hun aanvraag indienen tot 15 januari 2018 via
E fabienne.janssens@nieuwpoort.be.

Aanvragen die na deze datum verstuurd worden, worden doorverwezen
naar 2019.
De huurprijs van een stukje strand bedraagt € 60. Het bouwen en kopen van
een strandcabine neemt het stadsbestuur niet voor zijn rekening. De huurder is hier zelf verantwoordelijk voor.

Verplaatsing
wekelijkse
vrijdagmarkt
Tot zaterdag 6 januari 2018 vindt het
winterse evenement ‘Vrolijk Nieuwpoort’ plaats op het Marktplein.
Daardoor moet de vrijdagmarkt tot
en met 12 januari 2018 uitwijken naar
de Sint-Jacobstraat, de Schipstraat
en de parking tussen de Schipstraat
en de Arsenaalstraat!
Vanaf vrijdag 17 januari 2018 vindt de
wekelijse markt opnieuw plaats op
en rondom het Marktplein.

Bedeling strooizout
Stad Nieuwpoort beschikt naar jaarlijkse gewoonte over een voorraad strooizout die zowel curatief als preventief
gebruikt kan worden. Deze verdeling
van strooizout gebeurt telkens op basis
van het adres van de aanvrager.

Voor inwoners (+70 jaar) kan er op vraag
per adres maandelijks 10 kg strooizout
aan huis bedeeld worden. Bij inwoners
(+ 80 jaar) wordt er na aanvraag aan huis
gestrooid door de technische dienst van
de stad. Andere Nieuwpoortenaars kun-

Fiets naar de pomp!
Nieuwpoort en vooral de kleine deelgemeenten Sint-Joris en Ramskapelle vormen het ideale decor voor fietstochten.
Fietsen in Nieuwpoort wordt nu nog leuker en gemakkelijker dankzij de recent
aangekochte fietspompen.

duidelijke meter kan je
de luchtdruk gemakkelijk in de gaten houden.

Deze mechanische fietspompen kunnen
door iedereen gratis gebruikt worden,
zullen voor meer fietscomfort zorgen en
zijn te vinden op het Hendrikaplein en op
de Promenade (t.h.v. Mauritspark).

• Heel gebruiksvriendelijk;
• Duurzaam: ze veroorzaken geen
geluidshinder en hebben geen
elektrische voeding nodig;
• Geschikt voor brede als gewone
ventielen;
• Het ganse jaar beschikbaar.

Op de pomp staat er een kleine handleiding, met de vermelding per type fiets
hoeveel lucht je band nodig heeft. Via een

De fietspompen bezitten heel wat voordelen:

nen 1 keer per maand 10 kg strooizout
in het recyclagepark komen halen.
Meer informatie kan je verkrijgen via de
Sneeuwlijn: T 058 22 44 88 (enkel in de
voormiddag).

BURGERZAKEN
Werken bij stad nieuwpoort
Nieuwpoort is in volle ontwikkeling en
heeft een veelbelovend toekomstperspectief. Het stadsbestuur is daarom
steeds op zoek naar vernieuwing en investeert bijgevolg graag in een gevarieerd
personeelsbestand. Bij stad Nieuwpoort
kom je terecht in een bruisende werkomgeving waar je met diverse uitdagende
projecten in contact komt.

Zin om bij stad Nieuwpoort te komen werken? Hou dan zeker vanaf januari 2018 de
website jobs.nieuwpoort.be in de gaten!
Er verschijnt dan immers een nieuwe
reeks van vacatures voor diverse jobs!
Wil je als jobstudent of als seizoenarbeider bij onze stad tewerkgesteld zijn? Surf
dan naar onze jobsite! Vanaf januari 2018
vind je er alle informatie terug die je nodig
zou kunnen hebben.

Aanvragen pensioen
Elke eerste dinsdag van de maand kan
je terecht in het Stadhuis met vragen in
verband met jouw pensioen.
Experts van de diensten RVP (werknemers) en RSVZ (zelfstandigen) staan je
met raad en daad bij en helpen je verder
waar nodig. Deze zitdag gaat door elke
1ste dinsdag:

• Rijksdienst Voor Pensioenen (RVP):
van 9 u. tot 11.30 u. & 13.30 u. tot 16 u.
Waar? 1ste verdiep in Kabinet van
Schepen Gunst.

Opgelet: op dinsdag 2 januari 2018 is er
geen zitting van de pensioendienst. De
volgende zitting vindt plaats op dinsdag 6 februari 2018!

• Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ):
van 9 u. tot 12 u.
Waar? Raadzaal, stadhuis, Marktplein 7.

Geboortes en overlijdens
Geboortes:

Overlijdens:

• Marte, geboren op 8 september 2017
Dochter van Geryl Steven en
Vanmeenen Lente
• Louna, geboren op 20 september 2017
Dochter van Steenacker Karen
• Matti, geboren op 11 oktober 2017
Zoon van Onghena Stephan en Tijtgadt
Debbie
• Emma, geboren op 23 oktober 2017
Dochter van Cattaux Kevyn en Vermote
Jolien

• T’Jantèle Christine (86 jaar)
Oostduinkerke, 19 oktober 2017
• Herregodts Germaine (91 jaar)
Koksijde, 25 oktober 2017
• Portier Marnick (68 jaar)
Veurne, 5 november 2017
• Serlez Maurice (65 jaar)
Nieuwpoort, 16 november 2017
• Vanstechelman Suzanna (83 jaar)
Nieuwpoort, 18 november 2017

• Acquaro Agnelo (84 jaar)
Brugge, 30 november 2017
• Blancke Paula (94 jaar)
Veurne, 4 december 2017
• Van Assche Anna (87 jaar)
Veurne, 7 december 2017
• Dobbelaere Marguerite (80 jaar)
Nieuwpoort, 9 december 2017

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

van de afvalstraatjes waar je pmd kan deponeren. Deze pmd kan je los aanbieden
en hoef je niet in een pmd-zak te steken.

In alle zones is er geen ophaling van pmd
op maandag 1 januari 2018. Er is een vervangronde voorzien op dinsdag 2 januari
2018. Je kan ook steeds gebruik maken

Alle fracties mag je ten vroegste aanbieden de dag voor de ophaling. Tot en met
31 maart 2018 is dit vanaf 18 u.

Leer batterijen
recycleren
Breng je lege batterijen gratis naar
het recyclagepark! Zijn de batterijen
kapot of lekken ze? Breng ze dan zo
snel mogelijk binnen in een doorschijnende plastic zak. Dit geldt ook
voor batterijen van elektrische fietsen.

MILIEU
Pmd of restafval? Een moeilijke keuze!

PMD of Rest?
(Gerecycleerd)

Hakselen aan huis

Op plastic verpakkingen staan vaak
allerlei symbolen. Ze kunnen iets
vertellen over het materiaal waaruit de
verpakking bestaat, maar ze vertellen
niet of je een plastic verpakking bij het
PMD mag sorteren. Dit zijn dus geen
sorteerinstructies.

PMD
PMD of Rest? Stel jezelf 2 vragen:

1
2

Is de plastic verpakking leeg?

Ja en ja? Dan mag het in de blauwe zak.
(Plastic bakjes, schaaltjes en yoghurtpotjes horen bij Rest).

Is het een fles of flacon?

Heb je groenafval liggen en weet je
er geen weg mee? Er wordt aan huis
gehakseld na afgifte van een ingevuld
en ondertekend formulier aan het
loket van het stadsmagazijn, J. Van
Clichthovenstraat 42 - T 058 22 44 88.
Aanvragen na 1 maart 2018 worden
niet meer aanvaard!
Daarnaast dient het te hakselen hout
aan de rand van de openbare weg
geplaatst te worden. Harde voorwerpen, tuinafval en boomwortels zijn
niet toegelaten.
Na het hakselen wordt het gehakselde hout door de aanvrager behouden
of meegenomen.

Grote zwerfvuilactie

Gratis app ‘Recycle’

De opruimacties van IVVO werpen hun
vruchten af. Meer afval belandt in de
vuilnisbak en eindigt niet als zwerfvuil.
Toch zijn er nog altijd mensen die afval
op de grond gooien.

Smartphone op zak? Download dan
zeker de gratis app ‘Recycle’! Recycle
vertelt je alles wat je over afval wil
weten. Waar staat de dichtstbijzijnde
glasbol? Wanneer zet ik het oud papier buiten? Wat doe ik met mijn oude
batterijen?

Zaterdag 17 maart 2018

Zwerfvuil is vervelend, maar samen
kunnen we het probleem aanpakken.
Het vraagt maar een kleine moeite
om dit grote probleem definitief uit
de Westhoek en Westkust te bannen.
Gewoon al door klein afval als papiertjes, snoepwikkels en tramkaarten in
de vuilnisbak in plaats van zomaar op
de grond te gooien, kan er heel wat in
ons straatbeeld veranderen. Zonder al
dat kleine zwerfvuil is het voor ieder-

een veel aangenamer om te wandelen,
winkelen en wonen in onze regio.
IVVO en zijn aangesloten gemeenten
organiseren voor de vierde keer een
grote zwerfvuilopruimdag en dit op
zaterdag 17 maart 2018. Schrijf jouw
vereniging in met minimum 10 personen, ruim zwerfvuil op langs een traject van 8 km en ontvang € 200.
Meer info kan je verkrijgen bij de milieudienst of via IVVO E communicatie@ivvo.be - T 057 23 08 83.
Doe mee want jouw kleine daad zorgt
voor een groot resultaat!

Wat met de kerstboom?
De inzameling van kerstbomen wordt van 5
tot 8 januari 2018 voorzien op de volgende
locaties: Zeedijk t.h.v. Hendrikaplein, J. Van
Clichthovenstraat (parking t.h.v. stadsmagazijn), Dudenhofenlaan (t.h.v. Sportpark) en
het Guido Gezelleplein in de Simli.
Inwoners van Sint-Joris en Ramskapelle mogen hun kerstboom gratis naar het recyclagepark brengen op 5 en 6 januari 2018.
Technische dienst - cel milieu - Willem De Roolaan 90 - T 058 22 44 51

Deze app kan je downloaden via de
App Store of via Google Play!

OPENBARE WERKEN
Project rechteroever Nieuwpoort
De uitbreiding van de jachthaven van
Nieuwpoort met 600 ligplaatsen wordt al
jaren voorbereid. Rond een nieuw jachthavendok wordt een nieuw stadsdeel gecreëerd met 1000 woongelegenheden.
Naast deze woonfunctie worden ook voldoende commerciële nevenfuncties voorzien en wordt grote aandacht geschonken
aan de kwaliteit van het openbaar domein
om hier een bruisende site van te maken.
Langs de kant van de publieke sector hebben het agentschap Maritieme
Dienstverlening en Kust van de Vlaamse
Overheid (MDK), de Provincie WestVlaanderen en de Stad Nieuwpoort de
handen in elkaar geslagen. Als belangrijke grondeigenaar in het projectgebied
is het agentschap MDK trekker van het
ontwikkelingsverhaal. Bij de Provincie
West-Vlaanderen is een nieuw bestemmingsplan, Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan, in opmaak om de toekomstige
ontwikkelingen mogelijk te maken. De
nodige procedures worden momenteel
doorlopen. Vanuit de stad Nieuwpoort
werd het ambitieniveau voor dit project afgebakend met de opmaak van een
beeldkwaliteitsplan.

Cruciaal in de haalbaarheid van het ontwikkelingsproject is de hechte connectie
tussen dit nieuw te realiseren stadsdeel
en het centrum van Nieuwpoort-Stad via
een verbinding voor voetgangers en fietsers. Deze verbinding wordt een beweegbare brug die het Kaaiplein moet ontsluiten met het nieuwe projectgebied aan de
overzijde van de IJzer. Deze brug zal niet
enkel vanuit mobiliteit een belangrijke
functie hebben, maar als infrastructuur
op zich ook een bijzondere uitstraling
hebben.

De drie overheidspartners zullen deze
brug gezamenlijk financieren. Er worden bij de Provincie en de Stad budgetten
goedgekeurd om enerzijds een studiecontract af te sluiten voor het ontwerp
van deze brug en anderzijds de effectieve
bouw van de brug te kunnen realiseren.
De ontwerpstudie zal opstarten in 2018
met als doel in 2019 te kunnen starten
met de bouw van dit project.

Stuiverwijk krijgt nieuw speelplein
In de Stuiverwijk werd er gewerkt aan
een volledig nieuw speelplein ter hoogte
van de groenzone aan de overkant van
het Sportpark.
Om kinderen meer te doen bewegen in
de frisse lucht, werden er verschillende
klim-en klautertoestellen voorzien die
de zintuigen steevast zullen prikkelen.
Het speelplein werd opgedeeld in 3 verschillende speelzones waarbij het ba-

lanceren door een klimbos in de eerste
zone het hoofdthema is. In de tweede
speelzone draait alles rond evenwicht
door middel van hang-en wiebelbruggen en in de derde zone is er een heuse
kabelbaan voorzien.
Er werd veel aandacht gegeven aan de
veiligheid, maar ook aan de educatieve
belevingswaarden. Alle klim-en klautercombinaties zijn voor de leeftijdsca-

tegorie vanaf 3 jaar. Alle
toestellen zijn gemaakt
van hoogwaardig robinia-hout met FSC-label en hoogwaardige bevestigingsmaterialen.
De kostprijs bedraagt € 70.000. De werken werden uitgevoerd door de firma
Mahieu uit Oudenburg.

OPENBARE WERKEN
Instandhoudingswerken aan
Vredegerecht
Er werd in 2017 gestart met instandhoudingswerken aan het Vredegerecht. Vooraleer men aan de definitieve restauratie van het gebouw zal
beginnen, was een intens onderhoud
van het gebouw broodnodig.

Wegenwerken Markstraat - Oostendestraat Potterstraat
Op 4 september 2017 zijn de wegen- en
rioleringswerken in de Marktstraat gestart. Nadat de zware rioleringswerken
in de Markstraat in december afgerond
werden, kan men in januari 2018 beginnen aan de volgende fase.

Wat houden deze werken in?
• Heropbouwen en nazien van alle
dakkapellen;
• Afhalen van alle overbodige planken, balken en antennes van de
dakruiter;
• Nazien van de dakbedekking en
plaatsing van nieuwe leien;
• Herstellen van barsten in het
metselwerk;
• Nazien en herstellen van lood- en
koperwerk van goten en regenwaterafleiders;
• Vervangen van rotte balken in het
gebouw;
• Oplappen van de toegangstrap.

rijweg onderbroken worden. Het einde
van de wegenwerken in de Potterstraat
wordt voorzien tegen eind april 2018.
De nutswerken in de Oostendestraat zouden in februari 2018 beginnen. In maart
2018 volgen de rioleringswerken. Begin
februari 2018 begint men aan het opbreken van de voetpaden t.h.v. het kruispunt
Marktstraat - Langestraat - Oostendestraat. Het einde van de wegenwerken
in de Oostendestraat wordt voorzien tegen juni 2018.
De voortgang van de werken kan wel
steeds wijzigen ten gevolge van onvoorziene weers- en/of werfomstandigheden!

Door onvoorziene bijkomende onderhoudswerken aan het Vredegerecht in
de Langestraat - Oostendestraat werd de
planning van wegeniswerken aangepast.
Op 8 januari 2018 start de aannemer
Penninck met het opbreken van de Potterstraat vak Marktstraat - Schipstraat.
Daarna werken de nutsbedrijven in deze
straat tot eind januari 2018 en begin februari 2018 starten de rioleringswerken.
Daarna wordt het kruispunt Marktstraat Potterstraat - Marktplein opgebroken en
vernieuwd. Daardoor zal een deel van de

Groen aan zee
Op 29 november 2017 werden 4 nieuwe bomen in de Lombarsijdestraat aangeplant.
Deze bomen behoren tot de olmenfamilie ‘Ulmus Hollandica’ en zijn 7 m hoog.
Daarnaast werden er nog 14 bomen tussen de Albert I-laan en IJzerstraat aangeplant. Deze behoren ook tot de olmenfamilie nl. de ‘Ulmus Columella’.

PREVENTIE
Veilig het nieuwe jaar in!
Om de jaarovergang op een aangename
en veilige manier te laten verlopen, vragen we om op een aantal zaken te letten:
1. Laat geen handtassen of rugzakken
onbeheerd achter wanneer je gaat
feesten!
2. Let goed op je portefeuille en smartphone. Steek deze niet in je achterzak!
3. Toon begrip voor eventuele veiligheidscontroles en verhoogde veiligheidsmaatregelen!
4. Bel 101 wanneer je iets verdachts opmerkt!

5. Laat geen wensballonnen op! In
Nieuwpoort is dit verboden omwille
van mogelijk brandgevaar!
6. Loopt er een winterse barbecue, fondue of gourmet slecht af? Spoel je
brandwonden dan direct met water en
bel 112!
7. Zorg voor een vrije doorgang voor de
hulpdiensten!
8. Kies voor een Bewust Onbeschonken
Bestuurder (BOB) of neem een taxi of
het openbaar vervoer!
9. Vraag een schriftelijke vergunning aan
als je vuurwerk wil afsteken! Vraag
deze toelating zo snel mogelijk aan

via preventie@nieuwpoort.be en geef
aan waar en wanneer je vuurwerk wil
afsteken. Opgelet: vuurwerk wordt enkel toegelaten op open plaatsen!

PZ Westkust biedt oplossing voor stijgende cybercriminaliteit
Door de verdere opgang van de digitalisering van de maatschappij, zal ook de informaticacriminaliteit verder toenemen.
Binnenkort zal 50% van alle aangiften gerelateerd zijn aan computermisdaden. De
Politiezone Westhoek moet op deze meldingen adequaat een antwoord bieden.
Er werd daarom een preventieadviseur
cybercrime en een ICT-consulent aangeworven die in scholen, jongerencentra,
OCMW’s en seniorencentra zal spreken.
De cyberspecialist zal binnen de dienst
cybercrime (LCCU) bijgestaan worden
door 2 cyberrechercheurs.
Deze dienst cybercrime heeft aandacht
voor cyberpreventie, forensisch werk,
onderzoek naar internetcriminaliteit en

internetrecherche (patrouilleren op het
internet).

Internetrecherche
De PZ Westkust werkt aan een intelligent systeem om mogelijke problemen in
kaart te brengen. Dankzij deze informatie
kunnen de datamanagers de interventiepatrouilles en het SRT-team (Snelle Respons Team) zo goed mogelijk begeleiden
bij het aanpakken van misdrijven. Bovendien is het politiepersoneel aanwezig op
het dark web dat voor pedofilie, drugshandel etc. gebruikt wordt.

Forensisch werk
De zone Westkust investeerde in het nodige materiaal om alle gegevensdragers
(bv. computers, laptops, spelconsoles,

USB-sticks etc.) te kunnen uitlezen en zo
bepaalde misdrijven voor de rechtbank te
brengen.

Onderzoek naar
internetcriminaliteit
De expertise van het cyberteam wordt
gedeeld met alle collega’s binnen de PZ
Westkust en betekende al meermaals
een grote meerwaarde voor de aangifteburelen van De Panne, Koksijde en
Nieuwpoort. Dit gaat van online belaging,
hacking, tot slachtoffers van phishing etc.
Meer info over cybercrime kan je vinden
op de website www.politiewestkust.be,
de Facebookpagina www.facebook.com/
politiewestkust en de Twitterpagina
www.twitter.com/pzwestkust.

Tapkamer van PZ Westkust blijkt groot succes
Sinds kort is de eigen tapkamer van de PZ Westkust operationeel voor zwaarwichtige zaken. Daardoor werd de PZ Westkust
één van de pioniers op vlak van telefoontappen en het afluisteren van telefoongesprekken.
De installatie van een eigen tapkamer
was een absolute noodzaak voor de PZ
Westkust. Vroeger moesten de rechercheurs van de zone na toestemming van
de onderzoeksrechter beroep doen op
de Federale Gerechtelijke Politie van
Veurne. Daardoor ontstond een symbolische wachtrij.
Nu kunnen de rechercheurs kort op de
bal spelen en kunnen ze lopende on-

derzoeken naar zwaarwichtige strafbare feiten sneller afhandelen. De PZ
Westkust boekte door middel van de
telefoontap al opmerkelijke resultaten
in terro-dossiers, ontvoeringszaken, zaken betreffende poging tot doodslag,
bendevorming etc.
Op de foto: Gerechtelijk directeur van de
lokale recherche van de PZ Westkust GCP
Yves Butseraen tijdens het uitvoeren van een
telefoontap.

GEMEENTERAAD
FLITSEN UIT DE GEMEENTERAAD
28 september 2017
Aankoop pand Sint-Sebastiaanstraat 1-3
In het kader van een verdere professionalisering van de diensten, wil het College van Burgemeester en Schepenen
een nieuw administratief gebouw oprichten. De raad gaf zijn goedkeuring voor de
aankoop van het pand in de Sint-Sebastiaanstraat nr. 1-3, beter gekend als ‘Klein
Gewin’.

bedrag bedraagt € 17.500 (incl. BTW). De
nodige kredieten zijn voorzien.
Aankoop meubilair voor de gemeentelijke basisschool ‘De Pagaaier’
De raad keurde het bestek goed voor de
aankoop van schoolmeubilair voor de
gemeentelijke basisschool ‘De Pagaaier’
voor een geraamd bedrag van € 46.000
(incl. BTW). Er zullen 120 banken, 6 open
ladenkasten en 36 driehoekige tafels
worden aangekocht.
Aanplanten vormbomen Marktplein
De raad gaf zijn goedkeuring voor het
aanplanten van vormbomen op het
Marktplein voor een geraamd bedrag van
€ 25.000 (incl. BTW). De nodige kredieten
zijn voorzien.

26 oktober 2017
Aankoop van een vrachtwagen met
laadbak en laadbrug
De vrachtwagen met laadbak en laadbrug
van de cel evenementen is bijna 16 jaar
oud en heeft meer dan 200.000 km op
de teller. De raad ging akkoord met het
bestek voor de aankoop van een nieuwe
vrachtwagen met gesloten laadbak en
laadbrug. De kosten zijn geraamd op
€ 110.000 (incl. BTW).
Aanleg omgeving Surcouf
De Surcouf werd afgelopen zomer geplaatst op een perceel in de Handelskaai.
De omgeving dient verder afgewerkt te
worden met een groene inkleding. De
site wordt ingekleed met siergrassen en
enkele zitbanken. Geraamde kost van de
opdracht: € 18.000 (incl. BTW).

Vernieuwing van het Nieuwlandplein
De ondergrond van het Nieuwlandplein
werd in erfpacht gegeven om een ondergrondse parking te bouwen. Na de bouw
van de ondergrondse parking zal de stad
het Nieuwlandplein heraanleggen. De
raad keurde het herwerkte studiebestek
goed. De kosten zijn geraamd op € 80.000
(incl. BTW).

Aankoop van nieuw dienstvoertuig voor
de dienst veiligheid en preventie
De raad gaf zijn goedkeuring voor het
bestek voor het leveren van een nieuw
dienstvoertuig voor de dienst veiligheid
en preventie. Men verkiest een kleine
break met trekhaak zodat de dienst preventie met behulp van hun aanhangwagen fietsen kan ophalen. Het geraamd

SOCIALE ZAKEN
ABC-Kaffees succesvol van start
De ABC-Kaffees in Nieuwpoort, Koksijde,
De Panne en Veurne hebben een vliegende start genomen. Meer dan 50 anderstaligen komen er wekelijks bijeen om gratis
onder begeleiding van vrijwilligers hun
Nederlands te oefenen. Ook tal van vrijwilligers scharen zich achter het project.

De ABC-Kaffees zijn een onderdeel van
het project ‘Elke dag Nederlands!’. Dit
project wil op verschillende manieren oefenkansen Nederlands aan anderstaligen
bieden. In de regio zijn er immers weinig
tot geen momenten waar er buiten de
klas Nederlands geoefend kan worden.

Tijdens zo’n ABC-Kaffee komen anderstaligen in groepjes van 4 à 5 personen
samen om wekelijks onder begeleiding
van een vrijwilliger hun Nederlands te
oefenen. Het is niet de bedoeling dat de
vrijwilliger - of ‘praatmaatje’ - echte lessen Nederlands geeft. Wel proberen de
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‘praatmaatjes’ de anderstaligen over hun
gêne heen te helpen om hun prille Nederlands in de praktijk te gebruiken. De
anderstaligen krijgen hier geen diploma
of attest voor.
Initiatiefnemer is de intergemeentelijke
dienst (W)Integratie die voor dit project
een maximale subsidie van het Agentschap Integratie en Inburgering kreeg.
Ook VormingPlus Oostende-Westhoek is
in dit project een partner. Zo stonden zij in
voor de opleiding van de praatmaatjes en
voor de opmaak van themamappen rond
allerlei onderwerpen zoals mobiliteit,
naar de winkel gaan, het nieuws, sport of
cultuur.
De ABC-Kaffees vinden op de volgende
locaties en momenten plaats:
• Nieuwpoort: elke dinsdag van 13.30 u.

tot 15.30 u. in de City, Valkestraat 18;
• Koksijde: elke woensdag van 14.30 u.
tot 16.30 u. in het jeugdhuis de Pit,
Kursaallaan 28;
• De Panne: elke donderdag van 13.30 u.
tot 15.30 u. in het jeugdhuis de Planke,
Koningsplein 1;
• Veurne: elke vrijdag van 14 u. tot 16 u.
in de Zonnebloem, Zuidstraat 67.

E michele.baeyaert@koksijde.be M 0491 92 97 32.

Vooraf inschrijven is niet vereist. De deelnemers moeten wel beschikken over een
(prille) basiskennis van het Nederlands.
Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen
contact opnemen met:
• Anke Inghelbrecht:
coördinator (W)Integratie
E anke.inghelbrecht@koksijde.be
T 058 53 34 59;
• Michèle Baeyaert: projectcoördinator
‘Elke Dag Nederlands’

Voordeelpas 2018
Binnenkort is de nieuwe voordeelpas er weer. Met deze pas krijgen alle Nieuwpoortse kinderen en jongeren
van 2,5 tot en met 25 jaar 50% korting bij culturele activiteiten. Als je aan de voorwaarden voldoet, dan biedt
de pas nog veel meer voordelen. Elk gezin met kinderen krijgt een folder met meer uitleg in hun brievenbus.

CO: een stille en reukloze moordenaar!
Elk jaar sterven er in ons land enkele
tientallen personen en belanden er een
1000-tal mensen in het ziekenhuis na
een koolstofmonoxidevergiftiging (COvergiftiging). De meeste ongevallen gebeuren tijdens het verwarmingsseizoen
(tussen oktober en april).
Alle verwarmingstoestellen kunnen COgas produceren, met uitzondering van
elektrische apparaten.
Gelukkig kunnen we ongevallen voorkomen door voldoende frisse lucht aan te
voeren en te zorgen voor een correcte
afvoer van rook.
Een goede werking en regelmatig onderhoud van de toestellen én de schoorsteen staan borg voor jouw veiligheid en
die van jouw gezin.

Woonhuis NieKo - T 058 53 34 90

Hoe een CO-vergiftiging
herkennen?

Wat te doen bij
CO-vergiftiging?

• Meerdere personen hebben
gelijktijdig klachten zoals hoofdpijn,
vermoeidheid, misselijkheid,
duizeligheid, concentratiestoornissen
en braakneigingen;
• De klachten doen zich altijd voor
op een bepaald tijdstip bijvoorbeeld
tijdens het nemen van een bad of
douche, bij het verwarmen met een
petroleumkacheltje etc.;
• Er is roetafzetting rond gasgeisers op
de muur of plafond;
• Er is een abnormaal hoge vochtigheid
en condensatie in huis;
• Er zijn gele in plaats van blauwe
vlammen te zien bij de gasgeiser;
• De klachten verminderen als er
verlucht wordt of als je buiten gaat.

• Open eerst ramen, deuren of
garagepoort voor voldoende
ventilatie;
• Schakel indien mogelijk de
vermoedelijke bron uit van de
vergiftiging;
• Als er personen bewusteloos zijn,
bel 112 en vermeld dat het om een
CO-vergiftiging kan gaan;
• Als er geen personen bewusteloos
zijn, evacueer iedereen naar de frisse
lucht en bel de huisarts.
• Woon je in een huurhuis, beschik
je over een gaskachel, gasketel of
gasgeiser en is er volgens jou te
weinig toevoer van zuurstof? Neem
dan contact op met Woonhuis NieKo.
De eigenaar van de woning moet dan
de nodige maatregelen nemen om
jouw veiligheid te garanderen.

HUIS VAN HET KIND - OONIE
Financiële tussenkomst voor scholen
Het Huis van het Kind - OONIE voorziet
een tussenkomst van € 800 per jaar voor
de Nieuwpoortse scholen. Dit budget kan
aangevraagd worden om in kader van
opvoedingsondersteuning een infoavond
voor ouders, een vorming voor leerkrachten of activiteiten die kinderen en jongeren versterken, te organiseren. Ook in
2018 wordt een dergelijke tussenkomst
voor scholen voorzien.
In 2017 maakten drie secundaire scholen
hier gebruik van:

Sint-Bernarduscollege:
“In maart was er een boeiende infoavond
voor ouders rond gezag. Daarnaast werd
via vzw Arktos een weerbaarheidstraining ‘Aandacht in actie' voor 25 leerlingen uit het 1ste jaar georganiseerd. In
deze workshop werd gewerkt rond stevig
staan, grenzen stellen en omgaan met
emoties. De leerlingen kregen tools aangereikt om op een veilige manier over hun
emoties te kunnen spreken. Dit kaderde
in de algemene preventie van zelfdoding.”

Atheneum:
“Dankzij de tussenkomst heeft een teamlid het certificaat van Rots en Water-trainer behaald. Sinds dit schooljaar krijgen
de leerlingen van 1A en 2A tien sessies
Rots en Water binnen het uurtje leefsleutels. Zo kunnen zij hun assertiviteit
verhogen, zichzelf beter leren kennen en
hun zelfbeeld opkrikken. Daarnaast hebben alle leerlingen van de 2de graad een
yoga-workshop gevolgd. Voor de leerlingen van de derde graad was er een workshop zelfverdediging. Dit alles kadert in
een ‘Wel in je vel’-beleid dat dit jaar in de
school werd opgestart.”

De Nieuwe Poort:
“We richtten een pedagogische studiedag
in rond de methodiek LSCI (Life Space
Crisis Intervention). Dankzij de tussenkomst konden wij hiervoor beroep doen
op vormingsmedewerkers van vormingscentrum Create. LSCI hanteert een verbale strategie om conflicten met jongeren
op te lossen. Daarbij stimuleert het de
jongeren om stil te staan bij hun gedrag
en er uit te leren. Onze school stelt het
‘omgaan met jongeren met gedragsproblemen’ reeds verschillende jaren als
prioriteit. De pedagogische studiedag, die
samen met BuSO De Rozenkrans georganiseerd werd, speelde een belangrijke
rol in dit proces. Zo’n 80 personeelsleden
(leerkrachten, logopedisten, kinesisten
etc.) namen aan de vorming deel.”

Domino zoekt kinderkledij en
-schoenen voor kinderen tot 12 jaar
Heb je thuis nog mooie spullen liggen
en wil je gezinnen in Nieuwpoort helpen? Breng je oude kinderkleren- en
schoenen, speelgoed, babymateriaal
en pampers dan naar het Sociaal Huis,
Astridlaan 103. Het is elke werkdag
open van 8.30 u. tot 11.45 u., maandag
ook van 13.30 u. tot 17 u.

Meer info bij Ilona via
E domino@nieuwpoort.be
of M 0498 92 92 55!

OONIE’s tip: Gratis
app regelt het leven
na een scheiding
In België loopt zowat één op drie huwelijken op de klippen. Vaak zijn kinderen hierbij betrokken en moeten
gescheiden ouders hun ouderrol reorganiseren. Dat loopt niet altijd van
een leien dakje. Onderzoekers van
de Universiteit Antwerpen (UA) ontwikkelden de gratis app KiT (Keep
in Touch) om kinderen en ouders na
een echtscheiding met elkaar te helpen communiceren en het leven in
twee verschillende huizen praktisch
te regelen.
Via de app kunnen de ex-partners en
de kinderen afspraken in een kalender toevoegen of berichten en foto’s
met elkaar delen. Op deze manier
blijft iedereen op de hoogte van wat
er in het leven van de andere gebeurt.
KiT wordt voorlopig in een proefversie aangeboden via Google Play of
de Apple Store. Het maakt deel uit
van het onderzoeksproject Families
in Transitie, Transitie in Families
(FITTIF) van de UA waarbij men wil
nagaan hoe de communicatie tussen
gescheiden ouders en hun kinderen
verbeterd kan worden. Wie de app
gebruikt, zal daarom tweemaal een
vragenlijst krijgen. Alle gegevens
worden anoniem verwerkt en de teksten in de chatfunctie zullen nooit
zichtbaar voor de onderzoekers zijn.
Na de tweede vragenlijst kan de app
gewoon verder worden gebruikt.

VRIJE TIJD
BIBLIOTHEEK

Opleidingen digitale
week
In oktober 2017 organiseerde de bibliotheek samen met Open School en
het Sociaal Huis twee sessies over
de basishandelingen op smartphone
en tablets. Deze lesmomenten wisten heel wat geïnteresseerden aan te
trekken. Zij namen de tips en tricks
van de lesgever maar al te graag ter
harte.

Fototentoonstelling: Brussel in portretten
Dinsdag 9 januari tot woensdag 7 februari 2018
Bij Brussel denken we aan de volgende zaken:
hoofdstad van België, zetel van het Europees
Parlement en de vele bezienswaardigheden
zoals het Atomium, Manneken Pis en de Grote
Markt. Op de foto’s van Jean-Pierre Kempeneer zie je niets van dit alles. Hij toont beelden
van gewone mensen die in hun eigen buurt
gefotografeerd werden.
Kempeneer is afkomstig uit Brussel maar
woont al een aantal jaar in Nieuwpoort. Hij
koos voor een sobere zwart-wit benadering
en toont ons, op ontwapenende wijze, Brusselaars in hun stad.
De tentoonstelling met foto’s van Jean-Pierre
Kempeneer loopt van 9 januari tot 7 februari
2018 in de bibliotheek. Deze expo is gratis te
bezichtigen tijdens de openingsuren.

Nieuwpoort Verbeeldt in de bibliotheek
Van donderdag 15 februari tot woensdag 7 maart 2018
Nieuwpoort Verbeeldt verzamelt foto’s uit het Nieuwpoortse
verleden. Het gaat zowel over grootse momenten als over alledaagse gebeurtenissen.

•
•
•
•

Donderdag 15 februari: 14 u. tot 17 u.
Woensdag 21 februari: 14 u. tot 17 u.
Donderdag 1 maart: 14 u. tot 17 u.
Woensdag 7 maart: 14 u. tot 17 u.

Van 15 februari tot en met 7 maart stelt Nieuwpoort Verbeeldt tentoon in de bibliotheek. Tijdens de tentoonstelling
laten ze foto’s zien waarover ze nog weinig informatie hebben.
Een goed geheugen? Zak af naar de bibliotheek, deel je kennis
en kom meer te weten over vroegere tijden.
Wil je jouw foto’s in de databank laten opnemen? Andere
‘oude’ foto’s uit Nieuwpoort zijn zeker welkom. We scannen ze
in en bezorgen je ze terug.
Er zijn vier momenten voorzien in de bibliotheek, waarop je
foto’s kan laten scannen:

Tweede zwerfbibliotheek
In Nieuwpoort-Bad staat er al eentje bij het bureau voor toerisme. In november
2017 werd een tweede zwerfbibliotheek in Nieuwpoort-Stad geopend! Het Sociaal huis werkte hiervoor samen met de bibliotheek. Wat is de bedoeling van
deze boekenruilkast? Je kan boeken uit de kast meenemen, maar je mag ook
leesmateriaal meebrengen dat je niet meer nodig hebt. Aangezien de ruimte
beperkt is, vragen we om GEEN encyclopedieën of tijdschriften achter te laten.
Locatie: Astridlaan 103, bij de ingang van het Sociaal huis
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Gezocht: foto’s materniteit Maria’s Moederschap
De bibliotheek is nog op zoek naar foto’s van de materniteit Maria’s Moederschap. Daarnaast zijn ze ook geïnteresseerd in
voorwerpen uit de periode 1950-1970 die te maken hebben met geboortes zoals bijvoorbeeld doopkledij, geboortekaartjes etc.
Heb jij iets bruikbaars voor de tentoonstelling in mei? Laat het dan zeker weten via T 058 22 30 40 of via
E chantal.bekaert@nieuwpoort.be.

Wie? Wat? Waar?
Nieuwpoortse slagers in vol ornaat … Wie herkent deze mannen? Weet je nog waar hun
beenhouwerij te vinden was? Wanneer en bij welke gelegenheid zou deze foto genomen
zijn?
Alle inlichtingen zijn welkom op T 058 22 30 40 - E chantal.bekaert@nieuwpoort.be of
spring eens binnen in de bibliotheek.

Digidokter
op bezoek
Digidokters Kevin en Wim komen
maandelijks naar de bibliotheek. Zij
helpen mensen met vragen over hun
computer of tablet. Met alle vragen
over digitale media kan je in de bibliotheek terecht bij de digidokters.

Wanneer?
Op maandag 15 januari en maandag
12 februari 2018 van 10 u. tot 11.30 u.
De bibliotheek is elke maandag open
van 10 tot 12 u.

CULTUUR

Week van de Amateurkunsten 2018 - OPROEP
De Week van de Amateurkunsten is dé
jaarlijkse kunstweek in Vlaanderen en
Brussel. Van vrijdag 27 april t.e.m. zondag 6 mei 2018 tonen vele amateurkunstenaars, -fotografen, -dichters, -schilders, -tekenaars, -schrijvers en -zangers
hun werk aan het brede publiek.
Elk jaar leggen we nadruk op een ander
thema. KUNST BUITEN! gaat over kunst
in de publieke ruimte, naar buiten komen
met je kunst, je kunst binnenstebuiten
halen, maar ook over de plaats van kunst

binnen het (lokale) cultuurbeleid en binnen onze samenleving.

Tentoonstelling
In de Nieuwpoortse Stadshalle wordt er
opnieuw een indrukwekkende tentoonstelling georganiseerd. Wil jij jouw werk
tonen?
Inschrijven kan vanaf 1 februari 2018 bij
de dienst cultuur - Valkestraat 18
T 058 79 50 00 - E cultuur@nieuwpoort.be.

VRIJE TIJD
Artiest zoekt Feestneus / Feestneus zoekt Artiest
Ben je muzikant of performer? Heb je een
fantastisch aanbod aan kinderanimatie
of heb je een act die een breed publiek
aanspreekt? Tot uiterlijk vrijdag 16 maart
2018 kan je inschrijven als kandidaat voor
‘Artiest zoekt Feestneus’.
‘Artiest zoekt feestneus’ geeft lokaal en
regionaal artistiek talent speelplekken en
speelkansen door hen gratis aan straat-,
wijk- of buurtfeesten ter beschikking te
stellen.

Vormingen voor
verenigingen

De projectvereniging Achthoek organiseert opleidingen voor bestuursvrijwilligers in de regio.

Spreken voor een groep:
workshop
Spreken voor een groep is niet altijd
makkelijk. Wat doe je met je handen?
Hoe betrek je een volle vergaderzaal
bij je betoog?
Deze workshop vertrekt vanuit concrete vragen om oplossingen te vinden voor ongemakken, hindernissen
en problemen die je voelt als je een
groep moet toespreken. De begeleider put uit zijn eigen ervaring en inzichten om iedereen concreet bij te
staan. Je gaat naar huis met heel wat
tips om met vertrouwen het woord te
nemen in of voor een groep.

‘Artiest zoekt feestneus’ biedt je als artiest een pak extra podia aan in de regio
en dit op feesten die inwoners zelf organiseren. Een jury selecteert een groep artiesten die geschikt is voor dit soort feesten. Vanaf je geselecteerd bent, kunnen
organisatoren je voor een optreden boeken. ‘Artiest zoekt Feestneus’ vergoedt je
optreden en staat open voor alle talent en
genres.
Ben jij dus een lokaal/regionaal talent
op zoek naar nieuwe speelplekken in de

regio? Bezorg hen dan je inschrijvingsformulier en demo voor begin maart. Of
organiseer je samen met enkele buren
een straat-, wijk- of buurtfeest en ben je
ervan overtuigd dat samen feesten veel
aangenamer is? Bezorg hen je inschrijvingsformulier en maak je keuze uit het
aanbod aan artiesten.
Inschrijvingsformulieren en praktische
details kan je vinden op
www.artiestzoektfeestneus.be.

Nieuwjaarsconcerten 2018
In januari verwent het stadsbestuur alle
muziekliefhebbers met een feestelijk
nieuwjaarsconcert in Centrum Ysara.
De Koninklijke Katholieke Fanfare en
de Nieuwpoort Concert Band brengen
opnieuw een programma dat perfect in
de Nieuwjaarssfeer past. Laat je meevoeren met de prachtige muzikale uitvoeringen en zet het nieuwe jaar alvast
sfeervol in.

Waar? Centrum Ysara, Dienstweg
Havengeul 14
Kostprijs: € 2
VVK: Infobalie Stadhuis - Infokantoor
Hendrikaplein - City Valkestraat www.cultuurnieuwpoort.be

Wanneer?: Vrijdag 5 januari 2018
om 20 u. en op zaterdag 6 januari 2018
om 14.30 u.

Krokusvakantie - kinderfilmnamiddag Bigfoot Junior

dat zijn vader niemand minder is dan
de legendarische Bigfoot. Terwijl vader
en zoon samen de verloren tijd proberen in te halen, leert Adam dat hij
net als zijn vader over superkrachten
beschikt. Wat ze niet weten is dat het
bedrijf HairCo hen op de hielen zit en
Bigfoot wil vangen om testen op zijn bijzondere DNA te doen.

Wanneer? Maandag 19 en 26
februari 2018 van 20 u. tot 22.30 u.
Waar? Lauka, Marktplaats 17 /a,
8647 Lo
Kostprijs: € 12
Inschrijven kan op
www.vormingplusow.be of via
T 058 31 14 94

Nieuw: Heb je kinderen die nog te
jong zijn voor de film?
Nestel je tijdens de film gezellig in het
baby- en peutercafé waar er speelmogelijkheid is. Het is open vanaf 13 u.

Wanneer de 13-jarige Adam het mysterie rondom zijn verdwenen vader probeert op te lossen, komt hij er achter

Wanneer? Woensdag 14 februari 2018
om 14 u.
Waar?: Cinema City, Valkestraat 18
Tickets: € 3 of € 1,50 met
jeugdvoordeelpas

VRIJE TIJD
Programma - Centrum Ysara & City
ERIKSSON DELCROIX &
SUN*SUN*SUN ORKESTRA
Vrijdag 19 januari 2018 - 20u - City
Nadat contrabassist Tim Vandenbergh van Sun*Sun*Sun Orkestra een
aantal arrangementen had verzorgd
voor ‘Heart Out Of Its Mind’ van Eriksson Delcroix, waren zij op de voorstelling van het betreffende album in de
Antwerpse Roma ook op het podium
te gast.
De combinatie van Tim Vandenberghs
sfeervolle, enigszins duistere arrangementen en de bijzondere, hoogkwalitatieve sound van het vijfkoppige
strijkensemble met de zeer eigenzinnige country van Bjorn en Nathalie,
zorgt voor een heel geslaagd geheel.

Tickets: € 12 (VVK ) - € 14,50 (ADD)
Korting: 50% korting met
jeugdvoordeelpas - € 2 korting voor
-26j en 60+

BEELDSMEDERIJ DE MAAN
UILSKUIKEN EN TAKKELING 5+

en blijft doodstil liggen. En net dan heeft
Sperwer honger …

Tickets: € 6 (VVK) - € 8,50 (ADD)
Korting: 50% korting met
jeugdvoordeelpas - € 2 korting voor -26j
en 60+

Uilskuiken wil zo snel mogelijk leren
vliegen. Als Appelaar slaapt, waagt ze
haar kans. Takkeling wil haar tegenhouden maar … te laat. Uilskuiken valt neer

‘Naamloze Gebeurtenis’ vertelt het verhaal van Beer, Prinses en Travolta die zes
jaar na een mislukte moordpoging weer
op elkaar aangewezen zijn en het vooral
niet over vroeger willen hebben. Dat heeft
nog nooit iemand vooruit geholpen. We
leven tenslotte nu en niet toen.

STEVEN GOEGEBEUR
DE MAN VAN MORGEN
Vrijdag 9 februari 2018 - 20 u. - City
Op een dag, op een waarlijk schone dag,
is het genoeg geweest. Op die dag beslist
komiek Steven Goegebeur om het helemaal anders te doen. Vanaf nu zal niets
nog hetzelfde zijn. Vanaf nu wordt alles,
maar dan ook alles, beter. De ‘Man van
Morgen’ is geboren.
De Man Van Morgen zakt af naar vandaag
om ook u allen de stralende toekomst
binnen te leiden.
Steven Goegebeur brengt op onnavolgbare wijze het relaas van een man die eindelijk het licht heeft gezien in een wervelende vertelling over hoe om te gaan met
‘de toekomst’.

Zaterdag 27 januari 2018 - 14.30 u. Centrum Ysara
Een geestige en ontroerende ballade
over groot worden en de tonnen liefde die
daarvoor nodig zijn.
Uilskuiken en Takkeling zijn twee uilskuikens: weeskinderen. Mama is ontvoerd
door een sperwer en papa misschien ook.
Papa heeft Appelaar nog net kunnen vragen goed op Uilskuiken en Takkeling te
letten.

Vrijdag 16 februari 2018 - 20 u. - City
In dit pijnlijk grappig en absurd sprookje
over een driehoeksrelatie, discodansen,
koeknuffelen en een harpoen gaat auteur
Mathias Sercu andermaal op zoek naar
de tragiek van ons potsierlijke zijn, naar
de humor van ons al te ernstig bestaan.

Tickets: € 12 (VVK) - € 14,50 (ADD)
Korting: 50% korting met
jeugdvoordeelpas - € 2 korting voor -26j
en 60+

RAYMOND VAN HET
GROENEWOUD
KRETEN & GEFLUITSTER
Zondag 24 februari 2018 - 20 u. Centrum Ysara
In zijn nieuwe solotoer Kreten & Gefluister bewijst Raymond van het
Groenewoud dat hij er staat! Na zijn
65ste verjaardag wil hij nog meer genieten van zijn muzikale vrijheid.
Daarom laat hij zijn begeleidingsband
even aan de kant en verovert hij het
podium solo.

Tickets: € 12 (VVK) - € 14,50 (ADD)
Korting: 50% korting met
jeugdvoordeelpas - € 2 korting voor -26j
en 60+

Raymond als alleenheerser op het
podium staat garant voor een avond
vol intimiteit, dromen en teksten die
zich rechtstreeks in het hart laten
kerven. Als een jong veulen dwarrelt
hij van experiment tot experiment en
laat hij het publiek ten volle genieten.

BERT VERBEKE, JEF
HOOGMARTENS & DEBBIE
CROMMELINCK
NAAMLOZE GEBEURTENIS

Tickets: € 16 (VVK) - € 18,50 (ADD)
Korting: 50% korting met
jeugdvoordeelpas - € 2 korting voor
-26j en 60+

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

VRIJE TIJD
JEUGD

Techniekacademie 2018
Zit je kind in het 5de of 6de leerjaar? Is hij/
zij graag creatief bezig? Kriebelt het bij
hem of haar om zelf van alles te maken,
maar ontbreekt het aan de basiskennis?
Dan is de ‘Techniekacademie’ het ideale
vrijetijdsinitiatief!
Tussen 17 januari en 2 mei 2018 organiseert de jeugddienst in samenwerking
met hogeschool Vives 12 workshops voor
kinderen uit het 5de en 6de leerjaar in het
kader van de 'Techniekacademie’. De lessen gaan niet door tijdens de vakanties en
op de Buitenspeeldag.
Dit initiatief wil kinderen kennis laten maken met techniek en technologie. Via 12

concrete workshops komen kinderen op
een unieke manier in contact met chemie,
hout, metaal, elektriciteit, elektronica en
informatica/robotica. Bovendien wordt er
een actief bedrijfsbezoek voorzien. De
begeleiding gebeurt door professionele
techniekmentoren.

Hoe inschrijven?

De deelnameprijs bedraagt € 70 (materiaal en verzekering inbegrepen). Het 2de
kind van hetzelfde gezin geniet van € 10
korting. Kinderen met een kortingscode
op de voordeelpas kunnen genieten van
50% korting.

Inschrijven kan via
www.techniekacademie-nieuwpoort.be.
Het aantal deelnemers wordt beperkt tot
20 kinderen.

Een fiscaal attest kan aangevraagd worden zodat je tot 45% van het betaald bedrag kan recupereren.

Op het einde van de lessenreeks worden
alle ouders uitgenodigd op een diplomauitreiking.

Swap (XL)
De Swap is bedoeld voor kinderen die tussen 2006 en 2008 geboren zijn. De activiteiten staan steeds onder begeleiding van
de jeugddienst. De Swap XL is er voor jongeren die geboren zijn tussen 2001 en 2005. Ook deze activiteiten worden begeleid
door de jeugddienst, maar de jongeren krijgen soms ook de kans om vrij rond te lopen.
Tijdens de kerstvakantie organiseert
de jeugddienst twee activiteiten met de
Swapwerking:

Karting Kortrijk en subtropisch
zwembad Gent (Swap XL)
Woensdag 3 januari 2018 - 9 u. tot 18 u.
De eerste bestemming van deze daguitstap is de indoor karting waar er een
Mini Grand Prix met karts gereden zal
worden.

Rozebroeken.

Trampolinepark Gistel en
schaatsen Brugge (Swap)

Start uitstap: jeugdcentrum, Dudenhofelaan 2b.
Er kunnen maximum 20 kinderen deelnemen

Donderdag 4 januari 2018 - 9.30 u. tot
15.30 u.
In Gistel werd er enkele maanden geleden een groot trampolinepark geopend.
Hoog tijd dus om dit park eens met de
Swap uit te testen! Tijdens de lunchpauze gaan de ingeschreven kinderen
in de Quick eten. In de namiddag trekken ze hun schaatsen aan en leven ze
zich uit op het ijs! Start: jeugdcentrum,
Dudenhofelaan 2b, 8620 Nieuwpoort.
Maximum 20 kinderen kunnen deelnemen.

Tijdens de middagpauze kunnen de
deelnemers genieten van heerlijke
frietjes, een snack en een drankje.

Inschrijven voor de activiteiten van
Swap is mogelijk via inschrijvingen.
nieuwpoort.be.

In de namiddag trekken ze naar het
subtropische zwemparadijs S & R

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

SPORT

Huldiging sportlaureaten
Zondag 25 februari 2018

Op zondag 25 februari 2018 worden tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de sportraad de Sportlaureaten van 2017 gehuldigd. Vanaf
10 u. reikt de sportdienst in de Stadshalle de volgende trofeeën uit: Trofee voor Sportprestatie, Sportjongerentrofee en Trofee
voor Sportverdienste.

VRIJE TIJD
Quiz van de sportdienst
Dit jaar namen er maar liefst 62 ploegen
deel aan de sportquiz op vrijdag 24 november 2017. Onder leiding van quizmaster Roger Maes werd het opnieuw een gezellige en leerrijke avond.

Daarnaast werden er ook twee zeiltrippen met de zeilboot ‘Endlich’ verloot aan
de ploegen ‘Snelle Eddy team’ en ‘Kelly
Verbier’ en ook 3 waardebonnen van de
winkel Buencamino aan het quizteam
‘The Omaar Ladies’.

Naast de 10 algemene vragenrondes,
waren er ook twee verrassingsrondes
waaraan het publiek kon deelnemen.
Dit jaar ging de publieksprijs naar Vera
Cordenier.

Voor onze jeugdige sportievelingen
organiseert de sportdienst terug een
combatkamp tijdens de krokusvakantie van maandag 12 februari tot
en met vrijdag 16 februari 2018. De
lessen vinden plaats in de sportzaal
en het Chiro-lokaal van 9 u. tot 16 u.
1e, 2e & 3e leerjaar:
VOORMIDDAG: omnisport
NAMIDDAG: initiatie
zelfverdedigingssporten

Er werden prijzen voorzien voor de eerste
5 plaatsen:
1. N-VA Nieuwpoort
2. d' Oede Mussels
3. VKNE Astra '90 ploeg 1
4. G.E.K.
5. KVWN ‘D'oede Jonge’

4e, 5e & 6e leerjaar:
VOORMIDDAG: initiatie
zelfverdedigingssporten
NAMIDDAG: omnisport

De groep ‘De meisjes van de bib’ werd
de eerste damesploeg en kreeg ook een
mooie prijs.

9de Duin - Strand - Poldertocht
Toertocht Mountainbike
Zondag 4 februari 2018

Op zondag 4 februari 2018 gaat voor de
9de keer de Duin - Strand - Polder toertocht voor mountainbike van start.

Mountainbikers kunnen starten tussen
8 u. en 12 u. en handbikers kunnen van
start gaan tussen 9.30 u. en 12 u.

Deelnemers kunnen kiezen tussen een
parcours van 25 km (enkel voor handbikers), 30 km, 40 km of 50 km. De start
en aankomst is in het sport- en recreatiepark, Dudenhofenlaan, 2B.

Het startgeld bedraagt € 4 en inschrijven kan via de sportdienst. Deelnemers
tot en met 12 jaar kunnen zich gratis
inschrijven.
Na de poldertocht zijn er douches beschikbaar en is er mogelijkheid tot het
reinigen van de fietsen.

Er is 1 bevoorrading voor de 25 km
(handbikers), 30 km en 40 km, en 2
bevoorradingen zijn voorzien voor de
tocht van 50 km.

Sportkamp
krokusvakantie 2018

Meer Info: Sportdienst Nieuwpoort of
Jeanne Panne Bikers - M 0477 98 21 75

De kostprijs van het sportkamp
bedraagt € 80 (inwoners van
Nieuwpoort) en € 90 (niet-Nieuwpoortenaars). Inschrijven is mogelijk
via de stedelijke sportdienst:
T 058 23 75 40
E inschrijvingen@nieuwpoort.be

VRIJE TIJD
Nog steeds sportpassen te koop!
Nog geen sportpas? Geen probleem! Je
kan nog steeds een sportkaart kopen aan
de kassa van het stedelijk zwembad.
Een sportkaart kost slecht € 25, goed
voor 20 sportbeurten. Bovendien kunnen
meerdere leden van je familie éénzelfde
kaart gebruiken om aan verschillende
sportsessies deel te nemen.
Vanaf januari 2018 staan er opnieuw heel
wat leuke sportlessen op het programma.
Deze lessen worden niet georganiseerd
in schoolvakanties en op feestdagen. Het
gedetailleerde overzicht van het sportaanbod kan je terugvinden op de sportpagina van www.nieuwpoort.be.

Maandag:
• Seniorengym
Centrum Ysara - 14 u. tot 15 u.
• Kleuterturnen- en balvaardigheid
(1ste kleuter)
Sportzaal - 16.45 u. tot 17.30 u.
• Kleuterturnen- en balvaardigheid
(2de en 3de kleuter)
Sportzaal - 17.30 u. tot 18.15 u.
• Aquafitness voor alle leeftijden
Zwembad - 19 u. tot 19.45 u.
• Aquajogging voor alle leeftijden
Zwembad - 19 u. tot 19.45 u.
Dinsdag:
• Seniorengym
Sportzaal - 9.30 u. tot 10.30 u.
• Omnisport voor mensen met
een beperking
Sportzaal - 10.30 u. tot 11.30 u.

• Bodyfit voor alle leeftijden
Sportzaal - 19 u. tot 20 u.
Woensdag:
• Aquagym voor senioren
Zwembad - 9.30 u tot 10.20 u.
• Omnisport voor leerlingen uit
1ste t.e.m. 3de leerjaar
Sportzaal - 13 u. tot 15 u.
• Omnisport voor leerlingen uit
het 4de tot 6de leerjaar
Sportzaal - 15 u. tot 17 u.
• Sport voor 12+
Sportzaal - 17 u. tot 18 u.
Donderdag:
• Multi-sportnamiddag voor alle
leeftijden
Sportzaal - 14 u. tot 16 u.

Sportdienst Nieuwpoort, Dudenhofenlaan 2B, T 058 23 75 40 - E sport@nieuwpoort.be

VRIJE TIJD
ZWEMBAD

Openingsuren kerstvakantie

Openingsuren krokusvakantie

Van maandag 1 januari 2018 t.e.m. zondag 7 januari 2018 gelden
de volgende openingsuren:
Maandag 1/01
Dinsdag 2/01
Woensdag 3/01
Donderdag 4/02
Vrijdag 5/02
Zaterdag 6/01
Zondag 7/01

Gesloten
9 u. - 20 u.
7 u. - 20 u.
9 u. - 20 u.
9 u. - 20 u.
9 u. - 18 u.
9 u. - 13 u.

Van maandag 12 februari 2018 t.e.m. zondag 18 februari 2018
gelden de volgende openingsuren:
Maandag 12/02
Dinsdag 13/02
Woensdag 14/02
Donderdag 15/02
Vrijdag 16/02
Zaterdag 17/02
Zondag 18/02

9 u. - 20 u.
9 u. - 20 u.
7 u. - 20 u.
9 u. - 20 u.
9 u. - 20 u.
9 u. - 18 u.
9 u. - 13 u.

Activiteiten sportpassen voorjaar 2018

Ravotnamiddag
Iedere woensdag en zaterdag kan je van 13.30 u. tot 16.30 u. in het zwembad komen ravotten. Je kan je er uitleven op de ‘Octopus’, je evenwicht testen op de loopmat of glijden van de ‘Aquaglide’.

In 2018 starten de lessen ‘Aquafitness’ en
‘Aquagym voor senioren’ opnieuw. De lessen ‘Aquafitness’ vinden elke maandag,
vanaf 19 februari 2018, plaats van 19 u.
tot 19.45 u. in het zwembad.
Vanaf woensdag 10 januari 2018 gaat de
‘Aquagym voor senioren’ terug van start.
De lessen worden ingericht van 9.30 u. tot
10.20 u.
Bij elke deelname betaal je de inkom van
het zwembad en krijg je een stempel op je
sportpas of betaal je € 1,75.

Aquacycling
Vanaf maandag 8, dinsdag 9 en donderdag 11 januari 2018 gaat er nieuwe lessen ‘Aquacycling’ van start.
Maandag 8/01 tot 5/02

Dinsdag 9/01 tot 6/02

Donderdag 11/01 tot 8/02

• van 18.00 u. - 18.45 u.
• van 18.50 u. - 19.35 u.

• van 10.00 u. - 10.45 u.
• van 10.50 u. - 11.35 u.

• van 18.00 u. - 18.45 u.
• van 18.50 u. - 19.35 u.

Vanaf maandag 8 januari 2018 gaat er van 19.50 u. tot 20.35 u. ook een lessenreeks
‘Low intensity’ van start. Deze sessies zijn bedoeld voor iedereen die zijn of haar conditie wil opbouwen op een trager tempo.
De kostprijs voor de hele reeks bedraagt € 45. Aangepast schoeisel is nodig om deel
te nemen.

Floatfit®: de volledige body work-out
Elke maandag (van 19 februari tot 26 maart 2018) train en versterk je tijdens de lessenreeks ‘Floatfit’ alle spieren in je lichaam.
De sessies gaan door van 20 u. tot 20.40 u. en kosten € 30 in totaal.

VRIJE TIJD
Stedelijk zwembad blaast 10 kaarsjes uit!

2X

Naar aanleiding van de viering van het 10-jarig bestaan van het stedelijk zwembad, plaatsen we enkele
fervente zwemmers en medewerkers van het zwembad in de kijker.

De waterratten

Enkele fervente zwemmers zijn al 10
jaar in het bezit van een abonnement:

Etienne Heyde: eersteklas
waterliefhebber

Wat vinden jullie van het zwembad?
Super! Er zijn altijd baantjes vrij waarin
we kunnen zwemmen, er is er geen
terugslag van de golven en het water
is altijd aangenaam warm. Daarnaast
is het zwembad heel erg net en het
personeel behandelt ons steeds op een
vriendelijke manier.

Marc Holvoet en Katrien
Ryckewaert: zwemmaatjes

Hoeveel keer komen jullie naar het
zwembad? 2 à 3 keer per week.
Waarom komen jullie naar het zwembad? Zwemmen is een gezonde vorm
van ontspannen en zo houden we ons
lichaam ook in conditie.
Wat vinden jullie van het zwembad?
Het zwembad voelt nog steeds als nieuw
aan. Bovendien zijn er altijd baantjes
beschikbaar zodat je op een ontspannen
manier goed aan de dag kan beginnen.

De werknemers

Hoeveel keer kom je naar het
zwembad? 3 keer per week.
Waarom kom je naar het zwembad?
Ik zwem gewoon heel graag!
Wat vind je van het zwembad? Het is
een aangenaam en open zwembad met
vriendelijk personeel.

Ann Peel en Brigitte
Van den Heede: vroege
vogels in de whirlpool

Hoeveel keer komen jullie naar het
zwembad? Wij komen minstens 1 keer
per week zwemmen. Meestal op woensdagochtend om 7 u.
Waarom komen jullie naar het zwembad? Ons doel is om 1 km te zwemmen
en daarna relaxen wij in de jacuzzi.

Het zwembad is reeds 10 jaar de vaste
werkplaats van een aantal personeelsleden waaronder hoofdredder Vincent
Van de Casteele en kassamedewerkster
Marcelle Bogaert (ondertussen met
pensioen).

Vincent Van de Casteele
Hoeveel keer komen jullie naar het
zwembad? Marc komt minstens 2 keer
per week en Katrien 1 keer per week.
Waarom komen jullie naar het zwembad? In beweging blijven is goed voor de
gewrichten en zwemmen is gewoon heel
erg ontspannend.
Wat vinden jullie van het zwembad? Het
is aangenaam vertoeven in het zwembad. Gewoon een open en rustgevende
plaats waar je verschillende mensen kan
“Meer dan 10 jaar geleden hield ik de
ontmoeten.
bouw van het stedelijk zwembad nauwgezet in het oog en hoopte ik dat ik er
Johan Haelewyck en Rik
aan de slag kon gaan als redder. Nu zijn
we 10 jaar later en ik doe mijn job nog
Lips: al 32 jaar collega’s
altijd heel erg graag. Iedere dag is anop de werkvloer
ders. Het sociaal contact met de mensen
zou ik niet meer kunnen missen. Zowel
de zomer- als de wintermaanden hebben hun charmes. We organiseren heel
wat activiteiten en daardoor zit er ook
heel veel variatie in mijn job.”

VRIJE TIJD
Marcelle Bogaert

ik hopelijk tijdens mijn zwemuurtje nog
eens zal terugzien.”

De sportverenigingen

Het stedelijk zwembad biedt ook
onderdak aan een aantal watersportverenigingen. Zo geeft Anneke Roelof
er al van begin af aan zwemles aan de
vzw Vrije Zwemmers Nieuwpoort.

Anneke Roelof
“Ik heb het geluk gehad om 10 jaar
lang aan de kassa van het zwembad
te mogen werken. Ik had het even
moeilijk om met pensioen te gaan
want ik deed mijn job echt graag en
had leuke collega’s. Toch zal ik moeite
doen om minstens 1 keer per week
naar het zwembad terug te komen,
om in beweging te blijven en onder de
mensen te komen. Ik heb in die 10 jaar
namelijk veel mensen leren kennen die

Met haar 17 jaar ervaring als lesgeefster in de zwemwereld heeft ze al vele
uurtjes doorgebracht in veel verschillende zwembaden … een kenner zeg
maar!
“Een zwembad is in eerste instantie
een ontmoetingsplaats waar je nieuwe
mensen leert kennen. Het is dan ook
van groot belang dat een zwembad je
geen druk gevoel geeft. In Nieuwpoort
is dit zeker niet het geval! Het zwembad
is groot en luchtig dankzij het schuine
dak en de vele vensters. We waren
dan ook heel erg tevreden toen we 10
jaar geleden met de Vrije Zwemmers
meteen terecht konden in het nieuwe
zwembad. Ondertussen hebben onze
zwemmers hier al heel wat records
behaald.”

Leren zwemmen voor volwassenen en senioren:
Vanaf woensdag 17 januari t.e.m. 28 maart 2018 organiseert het zwembad een nieuwe lessenreeks ‘Leren zwemmen’.
Wie wil leren zwemmen, is elke woensdag van 10.30 u. tot 11.15 u. welkom in het zwembad. Deze lessenreeks bestaat uit 10
sessies en kosten € 35.

Geslaagde Zwembaddagen
De medewerkers van het zwembad blikken tevreden terug op een geslaagde week vol activiteiten in het zwembad!
Aan de Swimmathon namen 422 leerlingen van de Nieuwpoortse scholen deel. Zij zwommen samen 113,95 km.
Voor de Zwemestafette schreven 24 ploegen zich in: 6 teams in familieverband, 6 jeugdteams en 12 verenigingen. De ‘Vrije Zwemmers Nieuwpoort’ was het beste team en zwom een afstand van 2620 m bij elkaar.

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

VRIJE TIJD
TOERISME

Sprotbedeling en vuurwerk
Dinsdag 2 januari 2018 - Vanaf 17 u.

Op dinsdag 2 januari biedt het stadsbestuur een nieuwjaarsdrink
aan op het Hendrikaplein in Nieuwpoort-Bad, vóór de dienst toerisme.
Vanaf 17 u. kan je er smikkelen en smullen van à la minute geroosterde sprotjes, en kan je nippen en slurpen van (misschien
net-iets-te) warme Rodenbach.
Om 18 u. is er in het kader van ‘Eindejaar aan Zee’ op het plein
een optreden van Too Sharp. Om 19 u. kan je genieten van een
knallend vuurwerk. De vuurpijlen worden afgeschoten vanaf het
strand, maar je kan het spektakel ook bewonderen vanaf de Zeedijk of de duinen.

Toneelnamiddag voor senioren
Zaterdag 6 januari 2018 - 14 u.

Op zaterdag 6 januari organiseert het
stadsbestuur in samenwerking met
de seniorenraad en de toneelkring
Willen is Kunnen een toneelnamiddag
voor senioren in zaal d’Oude Schole in
Ramskapelle.

bij de dienst toerisme. In de prijs is een 1
consumptie van € 1,50 inbegrepen.

Voor wie met de bus wenst te komen zijn
volgende opstapplaatsen voorzien:
•
•
•
•

13 u.: Dorpsplein Sint-Joris
13.10 u.: Marktplein Nieuwpoort-Stad
13.15 u.: Sociaal Huis (Astridlaan 103)
13.20 u.: Bushalte aan de belastingen
(Stationslaan)
• 13.30 u.: Hendrikaplein
• 13.35 u.: Sint-Bernarduskerk
• 13.45 u.: D’Oude Schole Ramskapelle

De toneelgroep Willen is Kunnen uit
Ramskapelle brengt het blijspel ‘What’s
up James’ van Julia Engelen. Tickets
kosten € 2 per stuk en zijn verkrijgbaar

Valentijnstriootje aan de Westkust
Zaterdag 10 tot zondag 18 februari 2018
Ooit gedacht aan een triootje? Kom dan
zeker met je geliefde of met je gezin Valentijn vieren aan de Westkust.
De gemeenten De Panne, Koksijde en
stad Nieuwpoort verwennen je graag tijdens de krokusvakantie van zaterdag 10
tot zondag 18 februari 2018. Dan slaan de
drie Westkustgemeenten de handen in
elkaar voor de organisatie van een mooie
en romantische Valentijnsweek aan zee.

In elke gemeente kan je genieten van hun
unieke troeven en bijzondere plekjes, de
romantische evenementen, de uitstekende gastronomie en de speciale Valentijnsacties bij de deelnemende handelszaken.
Meer info:
• Dienst Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, Zeelaan 303, 8670 Koksijde T 058 51 29 10 - www.visitkoksijde.be

Dienst Toerisme
Nieuwpoort-Stad, Marktplein 7 - T 058 22 44 44 - E info@nieuwpoort.be
Nieuwpoort-Bad, Hendrikaplein 11 - T 058 23 39 23 - E toerismebad@nieuwpoort.be

• Dienst Toerisme De Panne, Zeelaan 21,
8660 De Panne - T 058 42 18 18
www.depanne.be
• Dienst Toerisme Nieuwpoort,
Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort
T 058 22 44 44 - www.nieuwpoort.be

VRIJE TIJD
BEZOEKERSCENTRUM WESTFRONT

Lagere scholen op bezoek
Naar aanleiding van de herdenking van
11 november kwamen heel wat Nieuwpoortse basisscholen een bezoek aan het
bezoekerscentrum Westfront brengen.
Op maandag 6 november 2017 kwamen
de leerlingen van De Pagaaier, De Vierboete en Stella Maris langs. Voor hen was
dit zeer verrijkend omdat er in die periode toen veel over de Eerste Wereldoorlog
gesproken werd, zowel in de media als in
het klaslokaal.
De leerlingen bestudeerden samen met
de gidsen Kries, Johan en Magda het

IJzerpanorama van A. Bastien, oorspronkelijk een schilderij van 115 m lang en 15
m. hoog. Daarna luisterden ze naar het
verhaal van de onderwaterzetting van de
poldervlakte. Het duikerspak dat in de
vitrine staat sprak uiteraard tot hun verbeelding.

ment mocht zeker niet ontbreken. Daar
konden de leerlingen genieten van het
mooie panoramische uitzicht over Nieuwpoort, de Ganzenpoot, de havengeul en de
zee.

Bij de tijdelijke tentoonstelling ‘Paard
& Koning’ waren de ogen gericht op de
foto’s van koning Albert en zijn familie,
foto’s van zijn vliegtochten, en het paardenhoofd van Karel Aubroeck.
Een bezoek bovenop het Albert I-monu-

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

KINDERBOERDERIJ ‘DE LENSPOLDER’

Nieuwe varkentjes op de boerderij
Op vrijdag 10 november 2017 verwelkomden de medewerkers van de kinderboerderij twee nieuwe varkens. Er werd
gekozen voor twee Hongaarse Wolvarkens (ofwel Mangalitsa’s) die de namen Odette en Georgette kregen.
Deze varkenssoort heeft zijn naam te danken aan de stugge
vacht die wat op wol lijkt. Hun vacht kan echter niet gebruikt
worden zoals de wol van schapen.
Wie de nieuwe varkens een bezoek wil brengen, kan ze in de
weide naast het melkhuisje vinden.

Winterstop lesjes
In januari en februari worden er geen
lesjes op de kinderboerderij gegeven.
Het educatief team zal in deze periode de tijd nemen om nieuwe cursussen uit en bij te werken. Daarnaast
nemen ze de tijd om al het materiaal
te controleren en te vernieuwen.
In deze winterperiode worden er ook snoeiwerken aan de hoge
bomen in de omgeving van de kinderboerderij en het sportpark
uitgevoerd. Door de winterstop van de lessen kunnen deze werken op een veilige manier gebeuren.
In maart vliegt het team van de kinderboerderij er dan opnieuw
vol enthousiasme in en dit met herwerkte en nieuwe activiteiten.

Kinderboerderij De Lenspolder, Elf Juliwijk 6 A
T 058 23 69 86 - E kinderboerderij@nieuwpoort.be

VARIA
Huisdier in nood!
De Brandweerzone Westhoek is de eerste
hulpverleningszone van België waar eigenaars van een huisdier op een sticker
kunnen aanduiden hoeveel dieren er aanwezig zijn in hun woning. De brandweerploegen kunnen zo heel snel zien hoeveel
huisdieren er in een woning aanwezig zijn
en vervolgens de reddingsoperatie aanvatten. De sticker is een praktisch middel
om de interventie vlotter te laten verlopen.
De stickers worden te koop aangeboden
voor € 4 per stuk in de gemeentehuizen
van de verschillende Westhoekgemeenten en kunnen ook besteld worden via
info@brandweerwesthoek.be.

PanTheater brengt ‘De Kleine Prins’
Het PanTheater brengt het wereldberoemde verhaal van ‘De Kleine Prins’,
geschreven door Antoine De SaintExupéry.
De Kleine Prins woont op een piepkleine planeet ergens in het heelal. Hij
bezoekt verschillende planeten waar hij
vele gekke mensen ontmoet. Hij komt
op de aarde terecht, midden in de Sahara, waar een piloot een noodlanding
heeft gemaakt. De piloot en de Kleine
Prins worden heel dikke vrienden.

Wanneer?
• Zaterdag 24 februari 2018 - 20 u.
Cultuurhuis, Hoogstraat 2
• Zondag 25 februari 2018 - 15 u.
Cultuurhuis, Hoogstraat 2
• Zondag 4 maart 2018 - 15 u.
City, Valkestraat 18
Tickets?
De tickets kosten € 9 en € 7 voor kinderen onder 12 jaar. Kaartjes kunnen verkregen worden via info@pantheater.be
of via M 0475 86 91 02.

Paul Houwen bewerkte het vertelsel tot
een familieproductie.
Enerzijds is het geschikt voor zowel
volwassenen als voor kinderen vanaf
8 jaar. Anderzijds wordt het stuk gespeeld door Sem Houwen (10 jaar) en
Ize Houwen (8 jaar), samen met hun
grootouders Paul Houwen en Ann
Vanroose.

Nog steeds rookmelders te koop
De Brandweer Westhoek wil het belang van rookmelders in eigen regio
extra benadrukken. In de afgelopen
4 jaar stierven er immers meer dan
200 personen tijdens een brand. Ongeveer de helft van deze slachtoffers
stierf tijdens de nachtelijke uren.
De 18 Westhoekgemeenten hebben
dan ook beslist om rookmelders te
verkopen aan hun inwoners. Deze
toestellen zorgen er namelijk voor
dat branden sneller worden opgemerkt waardoor de materiële schade
beperkt wordt.
De rookmelders hebben een levensduur van 10 jaar en werken op een
ingebouwde batterij. De apparaten
kunnen verkregen worden bij de
dienst Toerisme en kosten € 16 per
stuk.

Basiscursus Eerste Hulp en Helper
Het Rode Kruis organiseert een basisopleiding waarin je leert hoe je in een
noodsituatie moet reageren en hoe je
op een correcte manier eerste hulp
kan verlenen.
Daarnaast wordt er aandacht besteed
aan de verzorging van vaak voorkomende aandoeningen. Een brevet kan
je behalen als je slaagt voor de evaluatie.
Inschrijven is mogelijk via
vorming@nieuwpoort.rodekruis.be
en dit tot en met 5 januari 2018.
Voor wie? Iedereen vanaf 16 jaar kan
deelnemen (of je wordt 16 in het kalenderjaar waarin de cursus start).
Waar? Lokaal Rode Kruis, Kaaiplein,
Vismijn (1ste verdieping).

Wanneer?
• Eerste Hulp (4 lessen):
10/1 - 17/1 - 24/1 31/1 van 19 u. tot 22 u. en evaluatie
op 7/2
• Helper (4 lessen): 21/2 - 28/2 - 7/3 14/3 van 19 u. tot 22 u. en evaluatie
op 21/3

IN BEELD
Briljanten paar
Werner Van Den Berghe en Lucienne De Ridder
traden op 6 december 1952 in het huwelijk.
Werner was eerst werkzaam als bediende op de
dienst Mindervaliden bij het Ministerie van Arbeid
en Sociale Voorzorg in Brussel. Daarna werkte hij
tot zijn pensioen bij de dienst Sociale Inspectie.
Lucienne is haar hele beroepsloopbaan bij dezelfde verzekeringsmaatschappij gebleven en wist
zich daar ook op te werken tot directiesecretaresse. Sinds 2005 heeft het koppel de reismicrobe
te pakken en maken ze meermaals per jaar een
cruise. Het briljanten paar kreeg 2 kinderen en zijn
ondertussen ook mémé en opa van 2 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen.

Kunstprijs
De tweejaarlijkse kunstprijs Marie-Josée Moortgat-Keukelinck stond dit jaar in het teken van portretten. De expositie ‘Figuren aan de muren’ was
te bezichtigen in de Stadshalle waar ook de prijsuitreiking plaatsgreep. Een professionele jury met
kunstschilder Walter Vilain, curator van de Triënnale Els Wuyts, lid van de Cultuurraad Luc Filliaert
en kunsthistoricus Michel Rooryck beoordeelden
de kunstwerken van de exposanten. Erwin Cloet,
Philippe Leloup en Paul De Coninck wonnen de
kunstprijs 2017 en kregen elk 400 euro. De publieksprijs, goed voor 100 euro, ging naar Jeanine
Schakers.

Scholenwedstrijd
Dertig leerlingen uit de Vrije Basisschool Stella
Maris, het Sint-Bernarduscollege en de gemeenteschool de Pagaaier namen deel aan de scholenwedstrijd. De Verbroedering der Vaderlandslievende Maatschappijen Nieuwpoort o.l.v. voorzitter
Jean Verlinden en Valère Questier namen gedurende 52 jaar de organisatie van deze wedstrijd
voor hun rekening. Het stadsbestuur nam dit jaar
de fakkel over. De toeristische gidsen Magda Vansteenlant en Johan D’Haenens leidden de leerlingen rond in het bezoekerscentrum Westfront
Nieuwpoort. De scholieren kregen een vragenlijst
over de onderwaterzetting van de IJzervlakte tijdens WO I en over de expo ‘Paard en Koning’. Tijdens de prijsuitreiking op 11 november ll. kregen
ze een waardebon als geschenk.

IN BEELD
Geslaagde Oesterbeurs
De jaarlijkse oesterbeurs lokte heel wat volk naar
de feestzaal van de vismijn. Drie dagen lang kon
men oesters en andere lekkere gerechten degusteren. Er werden meer dan vier ton oesters geserveerd, een record! De Blauwe Boei, de organisator
van deze beurs, overhandigde drie cheques voor
een totale waarde van 5.000 euro aan diverse sociale projecten. De opbrengst van de editie 2016
werd verdeeld onder drie projecten. Domino en
het Kinderkankerfonds kregen elk 2.000 euro terwijl een cheque van 1.000 euro naar het woonzorgcentrum De Zathe ging.

Slag van Ramskapelle
De Slag bij Ramskapelle werd op zaterdag 21 oktober ll. herdacht. Deze historische veldslag greep
op 30 en 31 oktober 1914 plaats en betekende
het einde van de opmars van de Duitse troepen.
Tijdens de herdenking legden Belgische, Franse,
burgerlijke en militaire gezagsdragers bloemenkransen neer aan twee monumenten op het
dorpsplein, aan de herdenkingssteen van 2014, de
molen en het militaire kerkhof van Ramskapelle.

Nieuwpoort-Stad werkt!
Het stadsbestuur investeert fors in grote infrastructuurwerken. Zo ging op 4 september ll. de
heraanleg van de Marktstraat van start. Om de
handelaars een extra duwtje in de rug te geven,
stelden de Shoppinghandelaars een brochure samen waarin benadrukt wordt dat alle handelaars
bereikbaar blijven tijdens de wegenwerken. Tijdens de werken organiseren de handelaars ook
een stempelactie ‘Stadskern under construction’
waarmee heel wat waardebonnen te winnen zijn.

in Nieuwpoort
ACTIVITEITEN
Dinsdag 2 januari 2018
Sportbedeling en vuurwerk
Meer info zie pp. 21

Woensdag 3 januari 2018
Kinderfilmnamiddag: De smurfen
en het verloren dorp
De Smurfin heeft de indruk dat iedereen
in het dorp een functie heeft behalve zij.
Ze besluit om op zoek te gaan naar haar
eigen doel. Als ze toevallig de weg van
een mysterieus wezen kruist, volgt ze
het in het Verboden Bos. Vergezeld door
Brilsmurf, Potige Smurf en Klungelsmurf
onderneemt ze een wilde reis vol actie,
gevaar en ontdekking. Aanvang om 14 u.
Kostprijs: € 3. Locatie: Centrum Ysara,
Dienstweg Havengeul 14.

Maddy de veilige luchtdichte omgeving
van haar huis niet verlaten. Maar Maddy is
nieuwsgierig, slim en vastberaden. Wanneer ze verliefd wordt op haar buurjongen
Olly, wil ze de fascinerende buitenwereld
verkennen en haar eerste liefde ervaren.
Ondanks Maddy’s aandoening willen zij
alles riskeren om bij elkaar te kunnen
zijn. Locatie: City, Valkestraat 18.
Kostprijs: € 4. Voorstelling om 14 u. en 20
u. Organisatie: Dienst cultuur
T 058 79 50 00 - E cultuur@nieuwpoort.be.

Swap Trampolinepark Gistel &
schaatsen Brugge
Meer info zie pp. 15

Organisatie: Dienst cultuur
T 058 79 50 00 - E cultuur@nieuwpoort.be.

Vrijdag 19 januari 2018
Concert: Eriksson Delcroix &
Sun*Sun*Sun Orkestra
Meer info zie pp. 14

Donderdag 25 januari 2018
Theatermonoloog ‘Zien met nieuwe
ogen’

Vrijdag 5 en zaterdag
6 januari 2018
Nieuwjaarsconcerten
Meer info zie pp. 13
Swap XL karting Kortrijk & subtropisch
zwembad Gent
Meer info zie pp. 15

Donderdag 4 januari 2018
Cinema City: Everything, Everything
Everything, Everything vertelt het liefdesverhaal van hoofdpersonage's Maddy en
Olly. Het verhaal van de film is gebaseerd
op de gelijknamige bestseller van Nicola
Yoon. Door haar ziekte mag de 18-jarige

Donderdag 18 januari 2018
Donderdag Filmdag: Dunkirk
De film begint met honderden duizenden
Britse en geallieerde troepen omringd
door vijandelijke troepen. Gevangen op
het strand, met hun rug naar de zee,
worden ze geconfronteerd met een onmogelijke situatie terwijl de vijand steeds
dichterbij komt. Locatie: Centrum Ysara,
Dienstweg Havengeul 14. Kostprijs: € 4.
Voorstelling om 14 u. en 20 u.

Eerst is er een voorstelling van de nieuwe
vereniging Vief Nieuwpoort door Nadine
Fiems, coördinator van Vief West-Vlaanderen vzw. Daarna volgt het theatermonoloog van Ad Goos. Hij studeerde filosofie en theologie en beoefent de kunst
van het vertellen. Hij neemt je mee naar
allerlei plaatsen waar creativiteit opduikt
zoals een kermis, een havencafé, een
theater etc. Zijn verhalen zijn wegwijzers
naar de kunstenaar in elke persoon. Gratis. Aanvang om 14 u. Locatie: Centrum
Ysara, Dienstweg Havengeul 14.
Info en inschrijvingen: Vief Nieuwpoort
M 0495 55 79 09
E lenaersherman@gmail.com
www.viefwest.be/Nieuwpoort.

Zaterdag 27 januari 2018
Theatervoorstelling: Beeldsmederij
De Maan - Uilskuiken & Takkeling
Meer info zie pp. 14

in Nieuwpoort
Workshop: Monotype met pastelkrijt
Monotype is een grafische techniek waarmee verrassende en kleurrijke resultaten
bereikt kunnen worden. Op een calqueerpapier wordt met pastelkrijt een tekening
gemaakt die je overzet op een plexiplaat.
Door het gebruik van sjablonen en materialen ontstaan verschillende texturen.
Accenten aanbrengen kan als de inkt/verf
nog nat is. Van 13 u. tot 16.30 u. Kostprijs:
€ 40. Locatie: Kunsthuis Mamézon,
Louisweg 70. Info en organisatie:
Mamézon - T 058 23 03 61
E kunsthuismamezon@gmail.com.

Vrijdag 9 februari 2018
Theatervoorstelling: Steven Goegebeur De Man van Morgen

lieke Kerk. Daarnaast is hij wereldlijke
leider van Vaticaanstad. Vaticaankenner
Tom Zwaenepoel geeft een overzicht van
de diverse gebouwen die eigendom zijn
van deze kleinste onafhankelijke staat.
Het leven in deze ministaat, met o.m. het
protocol en de veiligheidsdiensten, komt
ook aan bod. In het tweede deel van de
lezing gaat hij uitvoerig in op het vijfjarig
pontificaat van paus Franciscus. Van 14 u.
tot 16.30 u. Kostprijs: € 8 (niet-leden) en
€ 5 (leden van Okra).
Locatie: ’t Schorrehof, Marktplein 16.
Info en organisatie: Okra, trefpunt 55+,
regio Oostende - T 059 55 26 90 T 051 69 84 29 - www.okra.be/oostende.

Meer info zie pp. 14

Woensdag 14 februari 2018
Gidsbezoek aan de IJzermonding

Zaterdag 3 februari 2018
Cursus boekbinden
Onder begeleiding van Nadine Leeman
leert men op een eenvoudige manier om
een boek te binden. Het accordeonboek of
concertinaboek bestaat uit een reeks gevouwen pagina’s. Het is een super makkelijke manier om met papier, lijm en een
stuk lint een functionele creatie te maken! Van 13 u. tot 16.30 u. Kostprijs: € 35.
Locatie: Kunsthuis Mamézon, Louisweg
70. Info en organisatie: Mamézon
T 058 23 03 61
E kunsthuismamezon@gmail.com.

Gratis natuurwandeling in het natuurreservaat ‘De IJzermonding’ waarin de gids
aandacht besteedt aan de vegetatie en tal
van watervogels. Van 10 u. tot 12 u. Start
wandeling: parking, Halvemaanstraat.
Benodigdheden: verrekijken, stevige
stapschoenen of laarzen.
Info en organisatie: Kinderboerderij
‘De Lenspolder’ - T 058 23 69 86
E kinderboederij@nieuwpoort.be.

Dinsdag 20 februari 2018
Cursus: ‘Hoe meer problemen,
hoe liever’
Workshop door Joost Hillewaere waarin
je tools leert kennen om de mindshift te
maken zodat je in elk probleem kansen
ziet. Kostprijs: € 8 (leden) en € 12 (nietleden). Van 20 u. tot 22 u. Locatie:
Cultuurhuis, Hoogstraat 2.

Kinderfilmnamiddag: Bigfoot Junior
Meer info zie pp. 13

Vrijdag 16 februari 2018

Zondag 4 februari 2018
9de Duins - Strand -Poldertoertocht
voor mountainbike
Meer info zie pp. 16

Theatervoorstelling: Bert Verbeke,
Jef Hoogmartens & Debbie
Crommelinck - Naamloze Gebeurtenis
Meer info zie pp. 14
Lezing: 5 jaar paus Franciscus
In 2018 viert paus Franciscus zijn eerste
lustrum als leider van de Rooms-Katho-

Donderdag 22 februari 2018
Voordracht ‘Onze kust, anders bekeken’
Tijdens deze voordracht neemt dhr. Jan
Seys, auteur van het boek ‘Onze kust, anders bekeken’, je mee op een enthousiasmerende, virtuele en nooit eerder vertelde reis langs onze Noordzeekust. Het kan
geen kwaad even stil te staan bij het belang van deze immense watervlaktes op
onze samenleving. Hoe sturen het weer
en klimaat de planeet? Welke natuurlijke

in Nieuwpoort
rijkdommen kunnen eruit gewonnen worden? Wat hebben oceanen en energie gemeen? Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de fascinerende geheimen van
de diepzee. Aanvang om 14 u. Kostprijs:
€ 5. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg
Havengeul 14.
Info en inschrijvingen: Vief Nieuwpoort
M 0495 55 79 09
E lenaersherman@gmail.com
www.viefwest.be/Nieuwpoort.

Zaterdag 24 en zondag
25 februari 2018
Theatervoorstelling ‘De Kleine Prins’
Meer info zie pp. 23

TERUGKERENDE

Elke donderdag
Damesturen Ydrima
Éen uur turnles voor dames in de sportzaal van Stella Maris. Aanvang om 20 u.
Locatie: Willem De Roolaan 72. Geen
turnles in de schoolvakantie.
Meer info: Dobbelaere - Mylle Diana
M 0475 34 40 93

ACTIVITEITEN
Elke donderdag van 18 januari

Zaterdag 24 februari 2018
Concert: Raymond van het Groenewoud Kreten & Gefluister
Meer info zie pp. 14
Cursus Droomjuweel - juweelontwerp
in zilver
Tijdens deze workshop krijg je de kans
om je creatieve ideeën in afgewerkte
zilveren juwelen om te zetten. Van 13.30
u. tot 16.30 u. Kostprijs: € 50. Locatie:
Kunsthuis Mamézon, Louisweg 70.
Info en organisatie: Mamézon
T 058 23 03 61
E kunsthuismamezon@gmail.com.

ACTIVITEITEN VAN

tot 15 maart 2018

LANGERE DUUR

Cursus voetreflexologie
Bij voetreflexologie wordt het lichaam in
verschillende energiezones opgedeeld.
Deze zones verbinden verschillende energiebanen met elkaar. Een voetreflexoloog
kan de energiebalans in het lichaam herstellen door druk op de afwijkende punten uit te oefenen. Lessen van 19 u. tot 22
u. Kostprijs: € 550. Locatie: Brugsevaart
48. Info en organisatie: De praktijkschool
E opleidingen@depraktijkschool.be
M 0495 45 20 95
www.depraktijkschool.be.

Woensdag 17 januari
tot 2 mei 2018
Techniekacademie
Meer info zie pp. 15

Tot zondag 28 oktober 2018

Elke donderdag tot
30 november 2018
Cursus Weight Watchers Nieuwpoort
Met Weight Watchers zet je de stap richting een gezonde levensstijl met minder
kilo’s, meer energie en veel meer plezier!
Van 9.30 u. tot 11.15 u. Kostprijs: € 12,95.
Locatie: ’t Schorrehof, Marktplein 16.

Escape game
De Houdini escape game is het ideale uitje
met vrienden of familie. Je wordt opgesloten in de Houdini-woonwagen. Binnen
het uur moet je alle raadsels ontcijferen
om zo buiten te raken. Open van maandag
tot zondag van 10 u. tot 18 u. Locatie:
’t Kraaienest, Brugsevaart 50.
Info en organisatie: The Outsider Coast
T 058 23 14 04 - E info@theoutsidercoast.be

Volg Stad Nieuwpoort op sociale media!
Stad Nieuwpoort wil zo doelgericht mogelijk communiceren en probeert daarom actief
op sociale media aanwezig te zijn. Word fan van onze Facebookpagina of volg ons op Instagram of Twitter. We proberen niet alleen om dagelijks leuke en informatieve berichten
te posten, maar antwoorden ook op vragen die via deze kanalen gesteld worden!
Heb jij een sfeervolle foto of een grappige tweet, deel ze met ons op Twitter of Instagram.
Wie weet verschijn jij wel in de volgende editie van Nieuwpoort Uw Stad!
Waar kan je ons vinden?
www.facebook.com/stadnieuwpoort
@StadNieuwpoort
stadnieuwpoort
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Reeds méér dan 30 jaar
Uw eigendom kopen
gespecialiseerde
rechtsbijstand bij:
of verkopen?
IMMO

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

MARITIEM

Ga in zee met Immo Maritiem

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

Dirk BAILLEUL

• Mede-eigendom, huur- en bouwrecht

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

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

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

prestigieus project te Nieuwpoort
IN DE KIJKER
toplocatie - zeedijk
Residenties ‘Cristal Place I en II’, Zeedijk
en Albert 1 laan (winkelstraat), Nieuwpoort
www.immo-maritiem.be +32 (0)58 23 78 79
Albert 1 laan 281 • 8620 Nieuwpoort

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

handelszaak, inning achterstallige facturen, contracten, ...

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

• Milieuproblematiek

THUISVERPLEGING

Thuisverpleging met een hart

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

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

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

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

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

Derde betalerssysteem: geen kosten • Alle mutualiteiten

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

Metaalwerken Vanthuyne biedt U degelijke stielkennis en jaren
ervaring gecombineerd met het gebruik van moderne
technieken en een creatieve geest.

verkoop

verhuur

Beste wensen voor 2018!
Isabelle Deconinck & Wim Vande Kerckhove
Kaai 43 - 8620 Nieuwpoort
058 62 44 66 - info@immodekaai.be
www.immodekaai.be

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

UW (T)HUIS
IN NIEUWPOORT
KOPEN OF VERKOPEN?

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.

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

SCHATTING

VERKOOP

Abert I Laan 99, 8620 Nieuwpoort

VERHUUR

058 62 50 50

CONSULTING

info@portus.be

www.portus.be

