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Na een woelige periode vol onzekerheid en het zich
houden aan noodzakelijke strikte maatregelen, lacht
een zomer, waar onze knaldrang kan botvieren ons
toe. De Stad Nieuwpoort stelt alles in het werk om
jullie; inwoners, tweedeverblijvers en gasten, een
zomerprogramma vol verrassingen voor te schotelen.
Deze gids, Zin in Zomer in Nieuwpoort, wordt jullie
vakantieplanner voor de komende maanden.
Laat je verrassen en geniet vooral
van een Zomer in Nieuwpoort!
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Geert Vanden Broucke

— Burgemeester —

De stad Nieuwpoort staat garant voor een goedgevulde
vakantie! Elke dag kan je hier iets beleven. Van zomerse
muziekavonden met de Secret Sea Sessions, de eerste
editie van het Beach Festival Nieuwpoort, de Nostalgie
Beach Radio, een cultureel weekend Komt dat Zien tot
de Kunstmarkt. Elke dag een nieuwe rondleiding in het
weekmenu, een actief Sportstrand, een doe-expo voor
kinderen in Westfront en nog zoveel meer...
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SPORTSTRAND

Op naar een mooie, zalige zomer in Nieuwpoort!

Ann Gheeraert

— Schepen voor Toerisme —

FR Ce guide, L'été à Nieuport, est votre fil conducteur pour des
vacances inoubliables dans votre station balnéaire favorite. Laissezvous surprendre par les nombreuses bonnes adresses où manger,
vous loger ou faire du shopping.
DE Diese Broschüre 'Sommer in Nieuwpoort' dient als Ratgeber,
um in Ihrem Lieblings-Badeort einen unvergesslichen Urlaub zu
verleben. Lassen Sie sich zudem von der Vielfalt an Restaurants,
Übernachtungsmöglichkeiten und Geschäften inspirieren.
EN This booklet, Summer in Nieuwpoort, is designed to provide you
with a guide to spending an unforgettable holiday in your favourite
seaside resort. You will also be amazed by the many pleasant places to
eat, stay and shop.
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weekmenu
Tijdens de zomervakantie schotelen we je een weekmenu voor met elke dag een
andere dagschotel voor jong en minder jong. Een gids neemt je mee door de
historische stad, de vismijn of de natuur. De rondleidingen zijn Nederlandstalig.

MAANDAG

FR Activités hebdomadaires – Pendant les vacances d’été, l’office de tourisme
vous propose des visites guidées en néerlandais.

Wie was Jeanne Panne? Heeft ze echt bestaan? Was ze wel een heks of komen
die enkel voor in sprookjes? Een geanimeerde wandeling, op kindermaat,
over het echte verhaal van Jeanne in Nieuwpoort.

ZATERDAG
KENNISMAKING MET NIEUWPOORT
Een gids toont je de mooiste en meest markante plekjes in de binnenstad
van Nieuwpoort en duidt je op de sporen die de Nieuwpoortse geschiedenis
vandaag heeft achtergelaten. Je zult versteld staan van de rijkdom van
Nieuwpoort.
02/07 - 09/07 - 16/07- 23/07 -30/07 - 06/08 – 13/08 – 20/08 – 27/08
Stadhuis, Marktplein 7
10 tot 12 u.
gratis, inschrijven niet nodig
RAVOTNAMIDDAG IN HET ZWEMBAD
FR Après-midi de détente et de jeu à la piscine
DE Ein Nachmittag zum Herumtollen im Schwimmbad
EN Playtime Afternoon in the swimming pool

stedelijk zwembad, Leopold II park - tel. 058 23 38 88
13.30 tot 16.30 u.
toegangsticket zwembad

ZONDAG
VERKENNING GANZEPOOT & KONING ALBERT I MONUMENT
Nieuwpoort heeft erg geleden tijdens de Eerste Wereldoorlog en moest na
1918 volledig heropgebouwd worden. Het water speelde vanaf oktober 1914
een cruciale rol om de Duitse bezetter op afstand te houden. Een gids neemt
je mee naar deze woelige periode.
03/07 – 10/07 – 17/07 – 24/07 – 31/07 - 14/08 – 21/08 - 28/08
ingang Bezoekerscentrum Westfront, Kustweg 2
10 tot 12 u.
gratis, inschrijven niet nodig
(Eventueel toegang aan Westfront achteraf is betalend.)
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JEANNE PANNE WANDELING

04/07 – 18/07 – 01/08 – 22/08
Stadhuis, Marktplein 7
14 tot 16 u.
gratis, inschrijven niet nodig
SCHATTEN VAN NIEUWPOORT-BAD
The White Residence/The Grand, De Barkentijn en Hurlebise worden nu gerenoveerd en in glorie hersteld. Authentieke foto’s, gedichten en anekdotes
brengen je in de sfeer. Een verhelderende en ludieke wandeling.
11/07 – 25/07 – 08/08 – 29/08
Toerisme Nieuwpoort–Bad, Hendrikaplein 11
10 tot 12 u.
gratis, inschrijven niet nodig

DINSDAG
VAN PITTIG BRUINTJE TOT GRIJZE GARNAAL
De Nieuwpoorstse Vismijn geeft al z’n geheimen prijs. Na een geanimeerde
film geeft de veilingmeester je een spoedcursus op het veilingsysteem.
Nadien neemt hij je mee voor een rondleiding door de vismijn en langs de
vissersschepen. Als afsluiter kun je je wagen aan het garnaalpellen vergezeld
van een frisse Rodenbach, de ideale combinatie!
05/07 – 12/07 – 19/07 – 26/07 - 02/08 – 09/08 – 16/08 – 23/08 – 30/08 		
06/09 – 13/09 – 20/09 – 27/09
Vismijn, Kaai
9.30 tot 11.30 u.
€ 6 p.p. | inschrijven noodzakelijk via Toerisme Nieuwpoort
of www.visit-nieuwpoort.be
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WOENSDAG
VERKENNING NATUURRESERVAAT DE IJZERMONDING

DUINENWANDELING
(NL + FR)

Een natuurkenner loodst je doorheen dit prachtig stukje natuur waar je
anders niet binnen kan.
FR Découvrez la réserve naturelle De IJzermonding.
06/07 – 13/07 – 20/07 – 27/07 – 03/08 – 10/08 – 17/08 – 24/08 - 31/08
parking Einde Halvemaanstraat
10 tot 12 u.
gratis, inschrijven niet nodig
RAVOTNAMIDDAG IN HET ZWEMBAD
FR Après-midi de détente et de jeu à la piscine
DE Ein Nachmittag zum Herumtollen im Schwimmbad
EN Playtime Afternoon in the swimming pool

stedelijk zwembad, Leopold II park - tel. 058 23 38 88
13.30 tot 16.30 u.
toegangsticket zwembad

DONDERDAG
VAN PITTIG BRUINTJE TOT GRIJZE GARNAAL
Na een geanimeerde film geeft de veilingmeester je een spoedcursus op
het veilingsysteem. Nadien neemt hij je mee voor een rondleiding door de
vismijn en langs de vissersschepen. Als afsluiter kun je je wagen aan het
garnaalpellen vergezeld van een frisse Rodenbach, de ideale combinatie!
07/07 – 14/07 – 28/07 – 04/08 – 11/08 – 18/08 – 25/08
Vismijn, Kaai
9.30 tot 11.30 u.
€ 6 p.p. | inschrijven noodzakelijk via Toerisme Nieuwpoort
of www.visit-nieuwpoort.be
STRAND- EN SCHELPENWANDELING
Wat vind je allemaal op het strand, langs de vloedlijn? Ga je mee op
ontdekking naar die meest bizarre schelpen?
14/07 – 28/07
Toerisme Nieuwpoort-Bad, Hendrikaplein 11
9.30 tot 11.30 u.
gratis, inschrijven niet nodig
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Een natuurgids neemt je door de vernieuwde Simli duinen. Een leuke tocht vol
verhalen, weetjes en verrassende anekdotes. (Niet geschikt voor kinderwagens
en rolstoelen.)
07/07 – 21/07 – 04/08 – 11/08 – 18/08 – 25/08
Sint Bernarduskerk, Nieuwpoort-Bad
10 tot 12 u.
gratis, inschrijven niet nodig

VRIJDAG
WEKELIJKSE MARKT
FR Marche Hebdomadaire
DE Wöchenliche Markte
EN Weekly Market
Marktplein, Nieuwpoort-Stad
7.30 u. - 12.30 u.
BEIAARDBEZOEK
De stadsbeiaardier neemt je mee naar hogere sferen tot in het topje van de
beiaardtoren. Onderweg leer je bij over de klokken en het ontstaan van muziek
spelen op klokken.
01/07 – 08/07 – 15/07 – 22/07 – 29/07 – 05/08 – 12/08 – 19/08 – 26/08
Beiaardtoren, Marktplein
10 tot 11 u.
€ 2 p.p. (€ 1 p.p. onder 12 jaar) | inschrijven noodzakelijk via Toerisme 		
Nieuwpoort of www.visit-nieuwpoort.be
VISMIJN OP KINDERMAAT
Wat gebeurt er toch allemaal in die Vismijn? Een aangepaste rondleiding op
kindermaat brengt je alle nieuwtjes, dagvers!
08/07 – 15/07 – 29/07 - 05/08 – 12/08 – 19/08 – 26/08
Vismijn, Kaai
14 tot 16 u.
gratis, inschrijven niet nodig

tickets en info via
www.visit-nieuwpoort.be
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rommelmarkten
ZONDAG 17/07

MAANDAG 15/08

STADSCENTRUM

SINT-JORIS

FR Brocante dans le centre de
Nieuport-Ville

FR Brocante dans le village de Sint-Joris,
suivie d’un feu d’artifice.

DE Trödelmarkt im Zentrum von
Nieuwpoort-Stad.

DE Trödelmarkt in der Teilgemeinde
Sint-Joris mit anschließendem Feuerwerk.

EN Flea market in Nieuwpoort-stad
city centre

EN Flea market in the municipal district of
Sint-Joris followed by a firework display.

6 tot 18 u.
tel. 0477 64 73 13
(van 16 tot 20.30 u.)

6 tot 17 u.
tel. 0495 33 31 42
kw@telenet.be

vurig
Nieuwpoort

avondmarkten

Marchés nocturnes / Abendmärkte / Evening Markets
www.kustmarkten.be

DINSDAG 12/07

ZATERDAG 30/07

STORMS' HARBOUR

SINT-JORIS

vanaf 17 u.

vanaf 17 u.

Vuurwerk in Nieuwpoort
FR Feu d’artifice / DE Feuerwerk / EN Fireworks

DINSDAG 19/07

DINSDAG 09/08

ZONDAG 10/07

MAANDAG 15/08

PROMENADE - LOUISWEG

STADSCENTRUM

REUZE VUURWERK

VUURWERK BOVEN HET WATER

vanaf 17 u.

vanaf 17 u.

DINSDAG 26/07

DINSDAG 16/08

STADSCENTRUM

PROMENADE - LOUISWEG

vanaf 17 u.

vanaf 17 u.

22.30 u.
Kaai, Nieuwpoort-Stad

DONDERDAG 21/07

ZATERDAG 27/08

NATIONALE FEESTDAG

SINT-BERNARDUSFEESTEN

22.30 u.
Ganzepoot - Koning Albert I 		
monument
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22.30 u.
Spaarbekken, Sint-Joris

22.30 u.
Strand Nieuwpoort-Bad t.h.v. 		
Hendrikaplein
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PROGRAMMA
MA Petanque en spikeball 10.30 tot 12 u.
Voetbal vanaf 13 u.
DI

03/07 – 29/08
van 10 tot 18 u.
Strand t.h.v. Hendrikaplein
en Redderpost 1
gratis | inschrijven kan dagelijks
vanaf 10 u. bij de animatoren
Het sportstrand is een hippe
ontmoetingsplek waar je je tijdens
de zomer sportief kunt uitleven op
het strand.
Kom individueel of in groep, maak
kennis met de populaire of nieuwe
strandsporten onder begeleiding van
gediplomeerde sportanimatoren.
Opgelet! Bij storm- en regenweer
gaan de workshops niet door.

Kubb 10.30 tot 12 u.
Lopen 10.30 u.
Volleybal 14 - 17 u.

WO Kids Day / Youth Day hele dag
Beachbal 2-2 14 - 17 u.
DO Bootcamp 10 tot 11 u.
Netbal 14 - 17 u.
VR Yoga 10 tot 11 u.
Lopen 10.30 u.
Beachbal 1-1 14 - 17 u.
ZA Workshops dancemoves 10 tot 11 u.
Volleybal 14 - 17 u.
ZO Kubb 10.30 tot 12 u.
Lopen 10.30 u.
Sport van de dag vanaf 13 u.
DAGELIJKS INITIATIES EN TORNOOIEN
VAN 11 TOT 13 U. EN 14 TOT 17 U.

PAPIEREN BLOEMENATELIER
Op woensdag van 14 tot 16 u. in de garage
aan het Sportstrand. Inschrijven ter plaatse.
FR La Plage des Sports est un lieu de rencontre
branché où vous pouvez faire du sport. En cas de
tempête ou de pluie, les ateliers sont annulés.
Atelier de création de fleurs en papier en bord de
mer (dans le garage près de la Plage des Sports).
Mecredi de 14 à 16 h. - Inscriptions sur place.
DE Der Sportstrand ist der Ort der Begegnung
schlechthin, wo man sich im Sommer an einem
Strand sportlich ausleben kann. Bei Sturm und
Regen finden diese Workshops nicht statt.
Das Atelier am Meer zur Fertigung von Papierblumen (in der Werkstatt am Sportstrand), Mittwoch
von 2. bis 4. Uhr - Anmeldung vor Ort.

strandbib
01/07 T.E.M. 31/08
STRANDBIBLIOTHEEK

Verdiep je in de wildste verhalen terwijl je
geniet van een zonnig dagje strand.
FR Bibliothèque à la plage pendant l’été.
DE Bibliothek am Strand während der
Sommermonate.
EN Beachside library during the summer.
Zeedijk aan de trappen
van de badinstallatie

dagelijks van 10 tot 13 u. en 14 tot 18 u.

EN The sports beach is a cool meeting place to
enjoy sporting activities on the beach. No workshops will be held in stormy weather or rain.
Seaside paper making workshop (in the Sports
Beach garage) Wednesday from 2 bis 4 pm Registration upon arrival at the venue.
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welkom op het strand
HONDEN

OPENBARE

ZON, ZEE... ZORGELOOS

REDDERS

Honden mogen op het strand
van 16 september t.e.m. 14 juni,
steeds aan de leiband. Tussen 15
juni en 15 september zijn honden
niet toegelaten op het strand.

TOILETTEN

Ook minder mobiele mensen
kunnen volop van het strand
genieten met de faciliteiten van
Zon, Zee … Zorgeloos. Huur gratis
je strandrolstoel of -rollator.

Nieuwpoort telt vijf reddings
posten die instaan voor de
veiligheid van de badgasten. Er zijn
ook twee EHBO-posten voorzien.

Je trouwe viervoeter is altijd
welkom in de hondenloopweide in het Prins-Mauritspark
t.h.v Westdiep. Hier kunnen de
diertjes naar hartenlust ravotten
zonder leiband.
FR Les chiens sont autorisés sur la
plage du 16 septembre au 14 juin
inclus mais doivent toujours être
tenus en laisse. Du 15 juin au 15
septembre, les chiens sont interdits
sur la plage. Vous trouverez une aire
de liberté pour les chiens au parc
Prins Maurits.
DE Hunde dürfen sich vom 16.
September bis 14. Juni am Strand
aufhalten und sind zu jeder ei tan
der Leine zu führen. In der Zeit vom
15. Juni bis zum 15. September sind
Hunde am Strand nicht zugelassen.
Im Prins Mauritspark gibt es eine
große Hundewiese.
EN Dogs are allowed on the beach
from 16 September to 14 June,
provided they are kept on a leash.
Dogs are not allowed on the
beach between 15 June and
15 September but a dog run is
available in the Prince Maurits Park.

Er zijn openbare toiletten op
volgende vaste locaties:
Hendrikaplein, Nieuwpoort-Bad
juli, augustus en september:
dagelijks van 10 tot 18 u.
Havengeulpromenade
t.h.v. de veerdienst
juli, augustus en september:
dagelijks van 10 tot 19 u.
FR Toilettes publiques
DE Öffentliche Toiletten
EN Public Toilets

STRANDVERHUUR
Bij Kabienen Ternier kun je een
strandcabine, strandstoel of windscherm huren.
tel. 0471 77 46 58
strand t.h.v. Hendrikaplein
FR Location de matériel de plage
DE Strandverleih
EN Beach rental

elke dag in juli en augustus.
(van september t.e.m. juni
strandrolstoel via Dienst Toerisme)
Zeedijk t.h.v. Leopoldplein.
(toegankelijke tramhalte: 		
Nieuwpoort Zonnebloem)
FR Soleil et mer… sans soucis | Les
personnes à mobilité réduite peuvent
louer gratuitement un fauteuil roulant
ou un déambulateur de plage.
DE Sonne, Meer, … ohne Sorgen
| Auch weniger mobile Menschen
können hier kostenlos einen
Strandrollstuhl oder einen Rollator
mieten.
EN A carefree break in the Sun, the
Sea, ... | Free provision of beach
wheelchairs or rollators for people
with reduced mobility.

elke dag in juli en augustus van
10.30 tot 18.30 u.
FR Sauveteurs | Nieuport compte
cinq postes de sauvetage et deux
postes de premiers secours.
DE Retter | In Nieuwpoort befinden
sich fünf Rettungswachen und 2
Notfallstationen.
EN Lifeguards | Nieuwpoort has five
rescue stations and two first aid posts.

KRUISNETTEN
Ben jij ook benieuwd naar wat er
in onze Noordzee leeft? Wil je zelf
eens een vis of een krab vangen?
elke dag in juli en augustus van
10 tot 18 u.
Kruisnetten Desaever
tel. 0477 34 42 31
Westerstaketsel
FR Carrelets | Sur l’estacade ouest,
vous pouvez louer un carrelet.
DE Senknetze | Am Westerstaketsel
können Sie ein Senknetz mieten.
EN Cross-net fishing | Cross-nets are
available for hire at the Western Mole.
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EXPOSITION ACTIVE
À NIEUPORT

enfant

AUSSTELLUNG ZUM MITMACHEN
IN NIEUWPOORT

kind

ACTIVITY EXHIBITION
IN NIEUWPOORT

child

zoektochten
01/07 T.E.M. 06/11
GUST GARNAAL IN DE JACHTHAVEN KIDSPROOF
Gust Garnaal trekt dit jaar voor z’n verkenning naar de Oude
Jachthaven, bij de jachtclub KYCN. Voor kinderen van 4 t.e.m. 7 jaar.
Dien het ingevulde formulier in en krijg een leuke verrassing!
gratis | verkrijgbaar bij Toerisme Nieuwpoort

01/07 T.E.M. 20/08
GEZINSZOEKTOCHT ZOEKBOEK RIK OP SCHOOL KIDSPROOF
Zoektocht van de bibliotheek door het stadscentrum.
gratis mits één van gezinsleden lid is van de bibliotheek, Kokstraat 18A

PERMANENT
SPEUREN NAAR SPOREN KIDSPROOF
Deze tocht brengt je spelenderwijs langs enkele
historische pareltjes van Nieuwpoort-Bad.
gratis | verkrijgbaar bij Toerisme Nieuwpoort

PERMANENT
HEKSERIJ OP DE KINDERBOERDERIJ KIDSPROOF
Heksje Cornelia loodst je door de Kinderboerderij. Tal van
heksenopdrachten en het ontcijferen van heksentekens brengt je
naar de verborgen schat.

WESTFRONT NIEUWPOORT

15/06 - 30/09/2022

€ 1,50 | verkrijgbaar bij de Kinderboerderij of Toerisme Nieuwpoort

ZOMER 2022
FIETSZOEKTOCHT KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
Een mooi uitgestippelde fietszoektocht samengesteld door de Krant van WestVlaanderen. Fietsen langs de mooiste fietspaden met telkens een curieuze
vraag. Mooie prijzen te winnen!
gratis | verkrijgbaar bij Toerisme Nieuwpoort (zolang de voorraad strekt)
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De Kinderboerderij orginseert tijdens de zomervakanties enkele creatieve
workshops voor kinderen. Gezien het beperkt aantal plaatsen is inschrijven via
Toerisme Nieuwpoort noodzakelijk (aan de balies of www.visit-nieuwpoort.be).

GRATIS

FR Pendant l’été, la ferme pédagogique propose un programme très diversifié
d’ateliers, seulement en néerlandais.
DE Im Sommer, der Streichelzoo bietet ein abwechslungsreiches Programm mit
Workshops, nur im Niederländisch.
EN The Children's Farm offers a wide range of workshops for families during the
summer (only in Dutch).

kinderboerderij
De Lenspolder
Op een speelse en leerrijke manier leer
je alles over het leven op een boerderij.
Op het erf vind je tal van pluimvee,
konijnen, eenden en grotere boerderij
dieren. Maar je kunt hier ook ravotten
op het speelplein, de nieuwe glijbanen
en het Blote Voetenpad.
Elf Juliwijk 6A
01/07 t.e.m. 31/08: dagelijks van
10 tot 18 u.
01/09 t.e.m. 30/09: dinsdag t.e.m.
zondag van 10 tot 17.30 u.
tel. 058 23 69 86
kinderboerderij@nieuwpoort.be

ELKE DINSDAG*
WORKSHOP BROODBAKKEN

FR Ferme pédagogique - À la ferme pédagogique, les enfants pourront découvrir les
animaux de la basse-cour. Ils apprendront
tout sur la vie à la ferme, de manière ludique et instructive.
DE Streichelzoo - Im Streichelzoo kannst du
die schönsten Hoftiere kennenlernen. Auf
spielerische und lehrreiche Art und Weise
lernst du hier alles über das Leben auf
einem Bauernhof.
EN Children's Farm - Visit the Children's Farm
to enjoy a encounter with the cutest farmyard
animals. A fun and educational way to learn
all about life on a farm.

tip!

Heb je zin in een ijsje, dorst of een honger van
al dat spelen of dierenkijken? Kom langs en
proef ons heerlijk ambachtelijk schepijs. Grote
honger? Wij hebben ook lekkere snacks.
FR Venez déguster nos savoureuses glaces artisanales. Vous avez encore faim ? Nous vous proposons également des en-cas pour vous régaler.
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Leren brood bakken voor kinderen van 7 tot 12
jaar. Ouders zijn niet toegelaten.
9.30 tot 11 u.
*niet op dinsdag 26/07 en 02/08
€ 2,50 | vooraf inschrijven, max. 20 personen

ELKE WOENSDAG*
MET DE BOER OP PAD

Ga met de boer op pad door de Kinderboerderij. Hij geeft je uitleg bij
de dieren en de moestuin. Voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Ouders kunnen
meewandelen.
9.30 tot 11 u.

*niet op woensdag 27/07 en 03/08

€ 2,50 | vooraf inschrijven, max. 15 personen (excl. begeleiders)

ELKE DONDERDAG*
WORKSHOP VLIJTIG VILTEN

Workshop voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Ouders zijn niet toegelaten.
9.30 tot 11 u.

*niet op donderdag 21/07, 28/07 en 4/08

€ 2,50 | vooraf inschrijven, max. 20 personen

DAGELIJKS
ZOEKTOCHTEN

DE Kommen Sie vorbei und genießen Sie unser
leckeres, hausgemachtes Speiseeis! Ist Ihr Hunger
größer, dann bieten wir Ihnen auch hierfür ein
vielfältiges Angebot.

Gratis dierenzoekkaart voor gezinnen met kleuters en zoektocht Hekserij op De
Boerderij (€ 1,50, meer info op p. 15).

EN Fancy an ice cream? Thirsty? Feeling snackish?
For the bigger appetites among you, we also have
a tasty selection to feast on.

FR Carte de recherche d’animaux gratuite, pour les familles avec de jeunes enfants
DE Kostenlose Tiersuchkarte für Familien mit Kindern
EN Free animal search card offered for families with toddlers
17

Nieuwpoort Trash Bingo
01/07 T.E.M. 30/09

Seastar

NIEUWPOORT TRASH BINGO

Red de zee met ons mee! Haal je bingokaart, zwerfvuilzak en grijper bij
Toerisme Nieuwpoort. Op strand zijn heel wat spullen te vinden die er niet
thuishoren. Ruim zoveel mogelijk van deze spullen en Bingo!
Dienst Toerisme Nieuwpoort-bad, Hendrikaplein 11
Gezinnen, maar de beloning is voor kinderen tot 12 jaar.
FR Activité familiale de nettoyage de la plage. Allez chercher votre matériel à
l’Office de tourisme de Nieuport-Bains. Récompense aux enfants jusqu’à 12 ans.
DE Beräumen des Strands gemeinsam mit der Familie. Entsprechende
Gerätschaften am Dienst Toerisme in Nieuwpoort-Bad. Eine Belohnung für
Kinder bis 12 Jahren.
EN Family beach clean-up activity, please collect your equipment from
Nieuwpoort-bad Tourist Office. There is a reward for children up to 12 years.
01/07 T.E.M. 30/09
NIEUWPOORT TRASH EXPO

De expo Noordzee Trash Art in vitrine van Centrum Ysara bestaat uit kunstwerken
die gemaakt zijn met afval vanop het strand. Bezielster achter dit project is Proper
Strand Lopers-ambassadeur én Nieuwpoortenaar Christel Patfoort.
Vitrine Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 15

Seastar laat je Nieuwpoort en de
polders ontdekken vanop het water.
Tijdens de Havenrondvaart
vaar je langs het natuurreservaat De
IJzermonding, door de prachtige
jachthavens, passeert de traditionele
vismijn, en kruist de typische vissers- en
vrachtschepen in de handelshaven.
FR Visite du port | sur le Seastar, vous
découvrez pendant une heure l’immense
diversité de notre ville portuaire.
DE Hafenrundfahrt | Entdecken Sie
mit dem Seastar eine Stunde lang die
enorme Vielfalt der unserer Hafenstadt.
EN Harbour tour | Seastar takes you on
a one-hour trip to discover the sheer
diversity of our harbour city.

FR Pendant l’excursion de Nieuport à
Dixmude, vous écouvrez le paisible Yser
et la pittoresque plaine de l’Yser.
DE Während des Fahrt auf der IJzer von
Nieuwpoort nach Diksmuide lernen Sie
die nun friedlich dahinfließende IJzer und
die bilderbuchhafte IJzerebene kennen.
EN During the cruise on the River Yser
travelling from Nieuwpoort to Diksmuide,
you explore the peaceful River Yser and
picturesque Yser plain.

Robert Orlentpromenade 2
(GPS: Kromme Hoek)
01/07 t.e.m. 31/08: maandag t.e.m.
zaterdag om 11 en 15 u. (1 uur)

Brugse Steenweg 3
01/07-31/08: maandag t.e.m. zaterdag
Nieuwpoort-Diksmuide: 13.30 - 15.15 u.
Diksmuide-Nieuwpoort: 17 - 18.45 u.

Tijdens Captains Cruise vaar je met
een luxueus schip tussen Nieuwpoort
en Diksmuide in combinatie met een
uitgebreid diner.

FR Une balade en bateau entre Nieuport
et Dixmude, avec dîner.
DE Ein Bootsausflug von Nieuwpoort
nach Diksmuide, bei dem der
kulinarische Genuss nicht zu kurz kommt.
EN A boat trip between Nieuwpoort and
Diksmuide with a sumptuous dinner.

Brugse Steenweg 3
01/07 t.e.m. 31/08: elke zondag
(uitgezonderd 21/08):
Nieuwpoort-Diksmuide:
11.30 tot 13.30 u.
Diksmuide-Nieuwpoort:
15 tot 16.45 u.
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Op de Yserstar maak je kennis met
de vredige IJzer en de schilderachtige
IJzervlakte, ooit decor van een van
’s werelds bloedigste oorlogen. Tip:
Fiets langs de IJzer of Frontzate naar
Diksmuide en kom met de Yserstar terug.

meer info, data en tickets
via www.seastar.be
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beiaardconcerten
De Nieuwpoortse Beiaardvereniging ontvangt tal van gastbeiaardiers. Vanop het
marktplein kun je elke woensdag genieten van een gratis live concert.
elke woensdag in juli en augustus en 7 en 9 september om 19.30 u.

the Outsider Coast
Op zoek naar een toffe buitenactiviteit
met familie en vrienden? The Outsider
Coast met uitvalsbasis ‘t Kraaienest
is dan voor jou the place to be deze
zomer. Een namiddag rustig kajakken
of kanoën of liever iets avontuurlijker?
Ga dan het water op met een SUP. De
kleinsten (3-12 j.) kunnen zich in de
speelwoonwagens van The Gipsy Village
naar hartenlust uitleven.

FR The Outsider Coast est la référence
par excellence pour les aventures sur ou à
proximité de l’eau.
DE The Outsider Coast ist die Referenz
schlechthin für abenteuerliche Aktivitäten
im und am Wasser.
EN The Outsider Coast is the number one
choice when it comes to adventurous activities in and out of the water.

www.theoutsidercoast.be
tel. 058 23 14 04

‘t Kraaienest, Brugsevaart 50
Surfclub Westende/Nieuwpoort,
Spaarbekken/Nieuwedammeweg 19

Jonathan
Ga een dag op zee op met een sportvisser en hengel op platvis, schar, makreel, enz.
www.jonathan.be - tel. 0495 85 17 60
FR Accompagnez Jonathan sur un véritable bateau de pêche de sport..
DE Fahren Sie mit Jonathan mit einem Fischerboot.
EN Join Jonathan on a real sport fishing boat.

zeilen & motorboot huren
De vier jachtclubs van Nieuwpoort bieden elk een brede waaier aan activiteiten
en zeilstages/zeillessen. Wie liever op het droge blijft, is welkom in één van hun
clubhuizen. Bij Le Boat kan je een boot huren om de binnenwateren te verkennen.
www.visit-nieuwpoort.be/ontdek/maritiem
FR Nieuport dispose également d’un port intérieur pour les bateaux à moteur.
DE Zudem verfügt Nieuwpoort über einen Binnenhafen für Motorboote.
EN Nieuwpoort also has an inland harbour for motor boats.
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FR Concert de carillon mercredi en été et 7 et 9 septembre.
DE Konzert am Glockenturm Mittwoch im Sommer und 7. und 9. September.
EN Carillon concert on Wednesday during the summer months and 7 and 9 September.

ZATERDAG 02/07
BEIAARD MARKTCONCERT
Een uitzonderlijke beiaardconcert met mobiele beiaard, de partyband Arenberg
en de ballletschool Allanah Weranga.
FR Un concert de carillon mobile avec une école de ballet et un orchestre.
DE Ein Konzert mit mobilen Glockenspielern, Ballettschule und einer Partyband.
EN A concert with a mobile carillon, a ballet school and a party band.
19.30 u. |

Marktplein, Nieuwpoort-Stad

tentoonstellingen

tip!

DAGELIJKS
ONZE–LIEVE–VROUWEKERK
De kerk pakt uit met een reeks opvallende liturgische kunstvoorwerpen.
In de heringerichte crypte heb je een uniek gewaad uit de 17de eeuw dat
opgenomen is in de Vlaamse Topstukkenlijst. Gratis te bezoeken.
FR Collection unique d’objets d’art liturgique exposée dans cette magnifique église.
DE In dieser prachtvollen Kirche ist eine einzigartige Sammlung liturgischer
Kunstgegenstände zu sehen.
EN Unique collection of liturgical artefacts on display in this magnificent church.
10 tot 18 u.
LOODSWEZEN
Bezoek het vernieuwde Loodswezen en de tentoonstelling over de
geschiedenis van deze iconische plaats.
FR Un exposition sur l’histoire et la Station de Pillotage.
DE Ein Ausstellung über die Historie und Funktion von dem Loodswezen.
EN Exhibition on the history and function of Pilot Service Building.
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WWW.SECRETSEASESSIONS.BE

bezoek beiaardtoren weekmenu p. 4-7
Vismijn op kindermaat weekmenu p. 4-7
wekelijkse markt weekmenu p. 4-7
expositie Infinity Les Copains - Lieven Claerhout & Jan Van Kersschaever
►

►

01/07 tot 12/07 tussen 11 - 18.30 u. | Centrum Ysara

22/06
JEF NEVE
MET TEUS NOBEL
& TSAR B

vr 01 juli

►

stadswandeling Kennismaking met Nieuwpoort weekmenu p. 4-7
Airland Vlieg, loop, spring de wereld van de springkastelen in! Het
►

Mauritspark wordt gedurende 4 dagen een heus springkastelenpark!
Le parc se transforme en un véritable parc de châteaux gonflables! / Der park wird ein
echter Hüpfburgpark! / This Park will be turned into an inflatable castle playground!
11 - 18 u. | Prins Mauritspark | € 8 | www.airland.be

marktconcert beiaard p. 21
ravotnamiddag in het zwembad weekmenu p. 4-7
Nieuwpoortweek Zeilwedtrijd voor jongeren. Samenwerking van alle
►

FLIP KOWLIER
& WALRUS

Nieuwpoortse Jachthavens.
Watersportlaan 11 | www.nieuwpoortweek.be

31/08
BUSCEMI LIVE
& WILLY ORGAN

14/09
GUIDO BELCANTO
& AAFKE ROMEĲN
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wandeling Ganzepoot Albert I monument weekmenu p. 4-7
Airland Vlieg, loop, spring de wereld van de springkastelen in! Het
►

Mauritspark wordt gedurende 4 dagen een heus springkastelenpark!
Le parc se transforme en un véritable parc de châteaux gonflables! / Der park wird ein
echter Hüpfburgpark! / This Park will be turned into an inflatable castle playground!
11 - 18 u. | Prins Mauritspark | € 8 | www.airland.be

Captains Cruise

► p. 19

zo 03 juli

13/07

za 02 juli

►
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di 05 juli

vr 08 juli

►

Mauritspark wordt gedurende 4 dagen een heus springkastelenpark!
Le parc se transforme en un véritable parc de châteaux gonflables! / Der park wird ein
echter Hüpfburgpark! / This Park will be turned into an inflatable castle playground!
11 - 18 u. | Prins Mauritspark | € 8 | www.airland.be

workshop Broodbakken

► p. 17

Vlaanderen Zingt!

Vul je longen met frisse zeelucht en zing gedurende 3 uur
lang mee met de bekendste hits van de voorbije jaren.
La Flandre chante: Venez chanter les tubes les plus célèbres de ces dernières années. /
Flandern singt: singen Sie die bekanntesten Hits der vergangenen Jahre mit. / Flanders
in Song: fun singing to the most popular hits of recent years.
19 u. | Prins Mauritspark | gratis

Met de Boer op Pad p. 17 papieren bloemenatelier
Verkenning in de IJzermonding weekmenu p. 4-7 (NL+FR)
ravotnamiddag in het zwembad weekmenu p. 4-7
beiaardconcert p. 21
►

wo 06 juli

stadswandeling Kennismaking met Nieuwpoort weekmenu p. 4-7
ravotnamiddag in het zwembad weekmenu p. 4-7
►

►

do 07 juli

►

►

►

►

► p. 10

ZA 09/07

Haal je Reuze Folder
bij Toerisme Nieuwpoort
en mis niets!

14 - 16 u. REUZE SPELEN Sportstrand
14 - 16 u. REUZE FORTENBOUW Sportstrand
10 - 18 u. REUZE VLIEGEREN rond Sportstrand
10 - 18 u. BRADERIE Marktstraat Nieuwpoort-Stad
REUZE MARKT ( Marktplein) met REUZE TOOG:
18 - 19 u. en 19.45 - 20.45 u. Optreden Kortrijk Drumt
19 - 19.45 u. Act door 15Feet6
20.45 - 22.15 u. Optreden Bar Clochard

ZO 10/07
10 - 17 u. REUZE VLIEGEREN Strand t.h.v. Meeuwenlaan
13 - 16.30 u. REUZE PARK EN REUZE STRAAT met
Reuze Attracties, Reuze Volksspelen, muziek en animatie
17 u. REUZE PARADE Straten binnenstad
REUZE MARKT ( Marktplein) met Reuze Toog:
13 u. Optreden Nieuwpoort Concertband
15.45 u. Optreden Kapitein Winokio
18.30 u. Apotheose Jan Danst
20.30 u. Optreden De Mens
22.30 u. REUZE VUURWERK ( Kaaiplein)
Programma op www.visit-nieuwpoort.be.

Van Pittig Bruintje tot Grijze Garnaal p. 33
Duinenwandeling Simli weekmenu p. 4-7
workshop Vlijtig Vilten p. 17
►

►

►

wandeling Ganzepoot Albert I monument
Captains Cruise p. 19
►

► weekmenu

p. 4-7

zo 10 juli

ma 04 juli

►

Mauritspark wordt gedurende 4 dagen een heus springkastelenpark!
Le parc se transforme en un véritable parc de châteaux gonflables! / Der park wird ein
echter Hüpfburgpark! / This Park will be turned into an inflatable castle playground!
11 - 18 u. | Prins Mauritspark | € 8 | www.airland.be

Van Pittig Bruintje tot Grijze Garnaal p. 33
Airland Vlieg, loop, spring de wereld van de springkastelen in! Het
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bezoek beiaardtoren weekmenu p. 4-7
Vismijn op kindermaat weekmenu p. 4-7
wekelijkse markt weekmenu p. 4-7
►

►

za 09 juli

Jeanne Pannewandeling weekmenu p. 4-7
Airland Vlieg, loop, spring de wereld van de springkastelen in! Het

25

Jogging récréatif de 5 km et critérium de course à pied du littoral de 10 km. / Lauf für
Freizeitsportler über (5 km) und Wertungslauf über (10 km) an der Küste. / 5 km fun run
and 10 km coastal running contest.
19.30 u. | strand aan de Strandjutter | gratis, tickets via www.star-tracking.be

bezoek beiaardtoren weekmenu p. 4-7
Vismijn op kindermaat weekmenu p. 4-7
wekelijkse markt weekmenu p. 4-7
Beach Radio Pop-up Radiostudio van Radio Nostalgie gaat van start.
►

►

►

Zeedijk t.h.v. Hendrikaplein

► p. 33

stadswandeling Kennismaking met Nieuwpoort weekmenu p. 4-7
ravotnamiddag in het zwembad weekmenu p. 4-7
garnaalkruidemonstratie p. 33
►

►

►

►

►

9 tot 10.30 u. | strand en Zeedijk t.h.v. Barkentijn |

Secret Sea Sessions met Flip Kowlier en Walrus p. 22
Met de Boer op Pad p. 17
Verkenning in de IJzermonding weekmenu p. 4-7 (NL+FR)
ravotnamiddag in het zwembad weekmenu p. 4-7
beiaardconcert p. 21
papieren bloemenatelier p. 10
►

Sing & Smile Geestige combi van stand-up comedy, muziek en beach radio
Pop-Up studio Radio Nostalgie, Zeedijk t.h.v. Hendrikaplein

extra tip: Kind in Nieupoort Doe-expo met Clics bouwblokjes

►

Bezoekerscentrum Westfront |

wo 13 juli

►

do 14 juli

www.visit-nieuwpoort.be

►

►

►

voorstelling ‘Kwibus’ door poppentheater Sloef
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gratis

Sloefke komt met zijn
hondje Kwibus naar onze bib. Kwibus blijkt plots spoorloos verdwenen te zijn!
Sloef is een reizend, klassiek poppentheater met handpoppen. (4 tot 8 jaar)
14 tot 15 u. | Bibliotheek, Kokstraat 18A | gratis vooraf inschrijven via bib

Van Pittig Bruintje tot Grijze Garnaal p. 33
Strand- en schelpenwandeling weekmenu p. 4-7
workshop Vlijtig Vilten p. 17
►

wandeling Ganzepoot Albert I monument
rommelmarkt in het stadscentrum p. 8
Captains Cruise p. 19

p. 4-7

►

►

presenteert

THEATER!

►

►

► weekmenu

Het
Theaterverhalen in openlucht

za 16 juli

Van Pittig Bruintje tot Grijze Garnaal
workshop Broodbakken p. 17
avondmarkt Storms' Harbour p. 8

zo 17 juli

di 12 juli

ma 11 juli

►

vr 15 juli

wandeling De Schatten van Nieuwpoort-Bad weekmenu p. 4-7
strandloop Recreatief lopen (5 km) en loopcriterium van de kust (10 km).

Luister naar originele verhalen
vanop een bankje. Scan de
QR-code en luister naar de podcast.
www.nieuwpoort.be/het-bankje
gratis folder via Toerisme Nieuwpoort
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► weekmenu

p. 4-7

bezoek beiaardtoren weekmenu p. 4-7
wekelijkse markt weekmenu p. 4-7
►

extra tip: Seastar Wist je dat je elke dag (behalve op zondag)

►

aan boord kunt gaan van de Seastar voor een havenrondvaart in
Nieuwpoort? ► p. 19
Bezoekerscentrum Westfront | www.visit-nieuwpoort.be

Tijdens het weekend van 22, 23 en 24 juli kun je
genieten van verschillende voorstellingen in open lucht
of op een bijzondere locatie.

Van Pittig Bruintje tot Grijze Garnaal p. 33
workshop Broodbakken p. 17
avondmarkt Promenade - Louisweg p. 8

FR Théâtre et musique sur des sites hors du commun.
DE Open Air mit Theater und Musik an besonderen Orten.
EN Theatre and music at special open-air venues.

►

►

KLEUTERVOORSTELLING
STOK PAARD PRINS DOOR 4HOOG (6+)
tuin pastoriewoning, Nieuwpoort-Stad
11 en 15.30 u. | € 4

ZATERDAG 23/07

DANS OP WANDEL

MOBI MOBI DOOR COLLECTIEF FIAT (6+)

Met de Boer op Pad p. 17
Verkenning in de IJzermonding
ravotnamiddag in het zwembad
beiaardconcert p. 21
papieren bloemenatelier p. 10

zintuiglijke verwenwandeling
Koolhofput | € 5
10 u. (vanaf 6 jaar), 14 u. (volwassenen)

speelplaats babisschool De Vierboete
16 u. | € 4
► weekmenu

p. 4-7 (NL+FR)

► weekmenu

p. 4-7

COMEDY MET HANS COOLS
EN JASPER POSSON
speelplaats Atheneum De Vierboete
20.30 u. | € 6

Tickets en meer info via
www.nieuwpoort.be/komtdatzien

►

►

wandeling Ganzepoot Albert I monument
Captains Cruise p. 19

►

►

Te Deum

Kerkdienst en optocht o.l.v. Koninklijke Katholieke Fanfare Nieuwpoort.
Défilé par la Koninklijke Katholieke Fanfare Nieuwpoort pour la fête nationale belge /
Aufzug des Königlich-Katholischen Fanfaren aus Anlass des Nationalfeiertags Belgiens. /
Parade by the Koninklijke Katholieke Fanfare Nieuwpoort for the Belgian national holiday.
10.45 u. | O.L.V.-kerk Nieuwpoort-Stad | www.star-tracking.be

vuurwerk Nationale Feestdag

stadswandeling Kennismaking met Nieuwpoort weekmenu p. 4-7
ravotnamiddag in het zwembad weekmenu p. 4-7

za 23 juli

wo 20 juli

ZONDAG 24/07

PIANOCONCERT DOOR MATTIAS D.
O.L.V.-kerk Nieuwpoort-Stad
20.30 u. | € 6

►

do 21 juli

VRIJDAG 22/07

zo 24 juli

di 19 juli

►

28

vr 22 juli

ma 18 juli

Jeanne Pannewandeling

► p. 9

►

► weekmenu

p. 4-7

29

dagelijks van 9 tot 16 u. | Stedelijk Zwembad, Leopold II Park
60 (inwoner), €70 (niet-inwoner) |

tel. 058 23 38 88

Van Pittig Bruintje tot Grijze Garnaal
avondmarkt stadcentrum p. 8

do 28 juli

►

►

►

Venez prendre l’apéritif sur une musique agréable. / Können Sie bei
Sonnenuntergang im Liegen zu den schönsten Rhythmen. / Enjoy an aperitif
while listening to cool sounds.
vanaf 19 u. | Loodswezenplein | www.aperotime.eu

► p. 33

►

stadswandeling Kennismaking met Nieuwpoort weekmenu p. 4-7
workshop Papier Marmeren met de Japanse techniek van sumingashi.
►

► weekmenu

p. 4-7 (NL+FR)

► weekmenu

p. 4-7

►

ravotnamiddag in het zwembad weekmenu p. 4-7
avondmarkt Sint-Joris p. 8
Sing & Smile Geestige combi van stand-up comedy, muziek en beach radio
►

►

Pop-Up studio Radio Nostalgie, Zeedijk t.h.v. Hendrikaplein

►

Cérémonie de commémoration du crash du Halifax à Ramskapelle. Gedenkveranstaltung an den Absturz des Halifax-Bombers in Ramskapelle. Ramskapelle commemoration
ceremony for the Halifax bomber crash.
10.30 u. | Steendambrug, Ramskapelle | gratis | tel. 0498 92 92 19

Van Pittig Bruintje tot Grijze Garnaal p. 33
Strand- en schelpenwandeling weekmenu p. 4-7
►

►

wandeling Ganzepoot Albert I monument
Captains Cruise p. 19
garnaalkruidemonstratie p. 33

► weekmenu

za 30 juli

Verkenning in de IJzermonding
ravotnamiddag in het zwembad
beiaardconcert p. 21
papieren bloemenatelier p. 10

Atelier de marbrure sur papier avec la technique japonaise / Workshop zum Marmorieren
von Papier mit japanischer Technik Japanese paper marbling technique workshop
vanaf 13 tot 16.30 u. | Kunsthuis Mamézon | € 35

herdenking Halifax crash in 28/07/1944 in Ramskapelle.
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bezoek beiaardtoren weekmenu p. 4-7
Vismijn op kindermaat weekmenu p. 4-7
wekelijkse markt weekmenu p. 4-7
Apérotime Uitgebreid aperitieven op de leukste beats tijdens zonsondergang.

p. 4-7

►

►

8.30 tot 10 u. | strand en Zeedijk t.h.v. Barkentijn |

gratis

zo 31 juli

wo 27 juli

di 26 juli

ma 25 juli

►

vr 29 juli

wandeling De Schatten van Nieuwpoort-Bad weekmenu p. 4-7
start Plons - en Spelkamp voor kinderen die naar het 2e of 3e kleuter gaan.
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de Nieuwpoortse Vismijn
Tijdens Van pittig bruintje tot Grijze Garnaal (NL) breng je een begeleid
bezoek, aan de stedelijke vismijn met simulatie van de visverkoop en krijg je een
rondleiding langs de Nieuwpoortse vissersvloot. Het bezoek wordt smakelijk
afgerond met een degustatie van dagverse Nieuwpoortse garnalen en een
Rodenbachbiertje, een pittig bruintje.
Juli: 5/07, 07/07, 12/07, 14/07, 19/07, 26/07 en 28/07
Augustus: 02/08, 04/08, 09/08, 11/08, 16/08, 18/08, 23/08, 25/08 en 30/08
September: 06/09, 13/09, 20/09 en 27/09
Vismijn, Kaai Nieuwpoort-stad
9.30 tot 11.30 u.
€ 6 verplicht inschrijven via Toerisme Nieuwpoort of www.visit-nieuwpoort.be

Wil je weten waar die lekkere vis op je
bord vandaan komt? Wil je eens live
meemaken hoe de vis wordt verwerkt
en zelf eens de zee op gaan?. Volg de
vis van op het vissersschip tot op je bord
via het programma Vrijdag Visdag (NL).
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Leden van de Spanjaardbank tonen je
tijdens de garnaalkruidemonstraties hoe
je zelf garnalen kunt vangen in het ondiepe
zeewater. Hun vangst wordt nadien
gekookt op de Zeedijk en uitgedeeld.

FR Visite du port : sur le Seastar, vous
découvrez pendant une heure l’immense
diversité de notre ville portuaire.
DE Hafenrundfahrt: Entdecken Sie
mit dem Seastar eine Stunde lang die
enorme Vielfalt der unserer Hafenstadt.
EN Harbour tour: Seastar takes you on
a one-hour trip to discover the sheer
diversity of our harbour city.

FR Démonstration de pêche à la crevette
sur la plage, suivie de la cuisson et de la
distribution des crevettes fraîches.
DE Garnaalkruiddemonstratie - eine
Vorführung des Garnelenwürzens am
Strand mit sich daran anschließendem
Kochen und Verteilen frischer Garnelen.
EN Shrimp fishing demonstration on
the beach followed by the cooking and
distribution of fresh shrimp.

02/09, 09/09, 16/09, 23/09 en 30/09
Vismijn, Kaai Nieuwpoort-stad
7 tot 14 u.
€ 70 | verplicht in schrijven via Toerisme
Nieuwpoort of www.visit-nieuwpoort.be

Strand voor garnaalkruien en Zeedijk
(t.h.v. Barkentijn) voor koken en proeven
16/07 van 9 tot 10.30 u. en 31/07
en 14/08 van 8.30 tot 10 u.
gratis
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►

►

extra tip: Nieuwpoort Trash Bingo

Ruim het strand op tot je bingo haalt! ► p. 18

Van Pittig Bruintje tot Grijze Garnaal

►

klimmen en glijden op supertoffe waterattracties.
Attractions aquatiques pour les enfants / Attraktionen am Wasser für Kinder
Children's water attractions
13.30 tot 17 u. | stedelijk zwembad, Leopold II park | € 5 | tel. 058 23 38 88
► p. 33

VR 05/08 EN ZA 06/08

extra tip! Ga met Gust Garnaal op verkenning in de jachthaven.

Haal je gratis zoektochtkaart bij Toerisme Nieuwpoort. ► p. 15

BEACH FESTIVAL NIEUWPOORT
Het nieuwe tweedaagse muziekfestival van Radio Nostalgie
brengt de grootste namen van toen en nu naar Nieuwpoort.

wo 03 augustus

VRIJDAG 05/08: The Clement Peerens Explosition, Urbanus, De Kreuners & Clouseau

Kinderen kunnen zich uitleven, springen,
klimmen en glijden op supertoffe waterattracties.
Attractions aquatiques pour les enfants / Attraktionen am Wasser für Kinder
Children's water attractions
13.30 tot 17 u. | stedelijk zwembad, Leopold II park | € 5 | tel. 058 23 38 88

► weekmenu

p. 4-7 (NL+FR)

ZATERDAG 06/08: Nostalgie All Stars, Emmy d'Arc, Emma Bale, Steve Harley & Cockney
Rebel, Anouk, Bazart & Simple Minds

Maritiem Park |
► weekmenu

www.beachfestival.be

p. 4-7

stadswandeling Kennismaking met Nieuwpoort

►

► weekmenu

p. 4-7

►

Captains Cruise p. 19
Nationale Hulde aan Koning Albert I en de Helden van de IJzer

za 06 augustus

Un nouveau festival musical de deux jours de Radio Nostalgie rassemblera les grands
noms d’hier et d’aujourd’hui. / Das neue zweitägige Musikfestival von Radio Nostalgie
bringt die größten Namen von damals und heute. / A new two-day music festival is a
showcase for the top stars of today and yesteryear.

Verkenning in de IJzermonding
ravotnamiddag in het zwembad
beiaardconcert p. 21
papieren bloemenatelier p. 10
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vr 05 augustus

bezoek beiaardtoren weekmenu p. 4-7
Vismijn op kindermaat weekmenu p. 4-7
wekelijkse markt weekmenu p. 4-7
Aqua Niepo Kinderen kunnen zich uitleven, springen,

p. 4-7

►

Aqua Niepo

Van Pittig Bruintje tot Grijze Garnaal p. 33
Duinenwandeling Simli weekmenu p. 4-7
►

►

Jaarlijkse herdenkingsplechtigheid aan het Albert I monument voor Koning
Albert I en de omgekomen Helden van de IJzer.
Cérémonie à la mémoire du roi Albert Ier et des Héros de l’Yser pendant la Première
Guerre mondiale. / Gedenkveranstaltung an den Ersten Weltkrieg für König Albert
I. und die Helden der IJzer, die den Tod fanden. / WWI memorial ceremony for King
Albert I and the fallen Yser Heroes
10 u. | Albert I monument, Kustweg 2 | gratis | tel. 058 22 44 44

zo 07 augustus

ma 01 augustus

► weekmenu

do 04 augustus

di 02 augustus

Jeanne Pannewandeling
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400 m, 600 m, 1200 m en 5 km.
Course à pied pour enfants et jogging récréatif. / Laufwettbewerb für Kinder und
Freizeitlauf. / Running competition for children and fun run.
19.30 u. | Sportstrand | gratis, tickets via www.star-tracking.be

vr 12 augustus

►

bezoek beiaardtoren weekmenu p. 4-7
Vismijn op kindermaat weekmenu p. 4-7
wekelijkse markt weekmenu p. 4-7
Hap Foodtruckfestival
►

►

►

VR 12/08 T.E.M. MA 15/08
Le festival féérique de food-trucks. / Das märchenhafte
Foodtruck-Festival. / The fairy-like food truck festival.

► p. 33

Leopold II park | www. hapfestival.be
12/08 van 16 tot 00 u., 13/08 en 14/08 van
14 tot 00 u. en 15/08 van 12 tot 21 u.

►

►

stadswandeling Kennismaking met Nieuwpoort weekmenu p. 4-7
ravotnamiddag in het zwembad weekmenu p. 4-7
Hap Foodtruckfestival en Open Klassiek Schepen
►

Verkenning in de IJzermonding weekmenu p. 4-7 (NL+FR)
ravotnamiddag in het zwembad weekmenu p. 4-7
beiaardconcert p. 21
Met de Boer op Pad p. 17
Sportzomer Sport, spel en plezier voor het hele gezin! Er is voor elk wat wils.
►

►

►

wo 10 augustus

►

►

do 11 augustus
36

ZA 13/08 EN ZO 14/08
OPEN KLASSIEKE SCHEPEN

Je kiest zelf welke sporten je wil doen op de Zeedijk, het strand of in in de zee.
Ateliers de différents sports / Workshops für verschiedene Sportarten / Multisports workshops
10-17 u. | Loodswezenplein | gratis | sportiefgezin@sport.vlaanderen

papieren bloemenatelier

Ga aan boord van enkele klassieke zeilboten. Niet om te
varen maar om de schepen van dichtbij te bewonderen.
Vieux gréements portes ouvertes. / Offene klassische
Schiffe. / Open days of Classic sailing boats.
KYCN, Kromme Hoek |

gratis |

10 - 18 u.

► p. 10

Van Pittig Bruintje tot Grijze Garnaal p. 33
Duinenwandeling Simli weekmenu p. 4-7
workshop Vlijtig Vilten p. 17
►

►

►

za 13 augustus

Van Pittig Bruintje tot Grijze Garnaal
workshop Broodbakken p. 17
avondmarkt stadscentrum p. 8

HAP FOODTRUCKFESTIVAL

wandeling Ganzepoot Albert I monument
Captains Cruise p. 19
garnaalkruidemonstratie p. 33

► weekmenu

►

►

8.30 tot 10 u. | strand en Zeedijk t.h.v. Barkentijn |

gratis

p. 4-7

zo 14 augustus

di 09 augustus ma 08 augustus

wandeling De Schatten van Nieuwpoort-Bad weekmenu p. 4-7
kidsrun Loopwedstrijd voor kinderen en recreatieve loop. Afstanden zijn
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stadswandeling Kennismaking met Nieuwpoort weekmenu p. 4-7
ravotnamiddag in het zwembad weekmenu p. 4-7

►

►

►

►

►

►

►

wo 17 augustus

►

Van Pittig Bruintje tot Grijze Garnaal p. 33
Duinenwandeling Simli weekmenu p. 4-7
workshop Vlijtig Vilten p. 17

► weekmenu
► weekmenu

►

p. 4-7

Lokale kunstenaars stellen hun kunst tentoon
tijdens de jaarlijkse kunstmarkt, aangevuld
met enkele workshops en leuke optredens.
Marktplein en binnenstad.

KUNSTMARKT

Op en rond het Marktplein | 10 - 18 u.
gratis | www.nieuwpoort.be/kunstmarkt

►

►

►

ZA 20/08

Marché d’Art / Kunstmarkt /Art Market

►

►

p. 4-7 (NL+FR)

za 20 augustus

►

►

Verkenning in de IJzermonding
ravotnamiddag in het zwembad
beiaardconcert p. 21
Met de Boer op Pad p. 17
papieren bloemenatelier p. 10
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vr 19 augustus

Van Pittig Bruintje tot Grijze Garnaal p. 33
workshop Broodbakken p. 17
avondmarkt Promenade - Louisweg p. 8

►

wandeling Ganzepoot Albert I monument

► weekmenu

p. 4-7

zo 21 augustus

ma 15 augustus

bezoek beiaardtoren weekmenu p. 4-7
Vismijn op kindermaat weekmenu p. 4-7
wekelijkse markt weekmenu p. 4-7

►

do 18 augustus

di 16 augustus

Jeanne Pannewandeling weekmenu p. 4-7
rommelmarkt Sint-Joris p. 8
vuurwerk Sint-Joris p. 9
Hap Festival p. 37
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p. 4-7

vr 26 augustus

► weekmenu

bezoek beiaardtoren weekmenu p. 4-7
Vismijn op kindermaat weekmenu p. 4-7
wekelijkse markt weekmenu p. 4-7
►

extra tip: Toer Elektriek Maak een wandeling langs leuk

beschilderde elektriciteitskastjes. Haal je wandelfolder op bij Toerisme
Nieuwpoort.

►

►

VR 26/08 T.E.M ZO 28/08
SINT-BERNARDUSFEESTEN

Van Pittig Bruintje tot Grijze Garnaal p. 33
workshop Broodbakken p. 17
Passage Vierdaagse van de IJzer Internationale wandelmars van vier
►

►

dagen doorheen de Westhoek, georganiseerd door Defensie.
Marche organisée par l’armée belge / Fußmarsch - organisiert von der
belgischen Armee / Walking trip organised by the Belgian army
8 u. start in Oostduinkerke | www.vierdaagse.be

Verkenning in de IJzermonding
ravotnamiddag in het zwembad
beiaardconcert p. 21
Met de Boer op Pad p. 17
papieren bloemenatelier p. 10

► weekmenu

p. 4-7 (NL+FR)

► weekmenu

p. 4-7

Op vrijdag, zaterdag en zondag kunt u kuieren langs
de braderie en genieten van de gezellige animatie
in de straten en op de Zeedijk van Nieuwpoort-Bad.
Op vrijdag- en zaterdagavond en zondagnamiddag
kunt u op het Loodswezenplein genieten van de
vele muziekoptredens. Op zaterdag is er een groots
vuurwerk en op zondagmorgen gaan de SintBernardushonden terug op pad in het Mauritspark.
Fêtes de la saint Bernard: Le vendredi, le samedi et le dimanche, venez flâner à la
braderie et profiter des nombreuses animations dans les rues et sur la digue de mer
de Nieuport-Plage. / Am Freitag, Samstag und Sonntag können Sie den Jahrmarkt
besuchen und die vielen Animationsprogramme in den Straßen und auf dem Zeedijk
von Nieuwpoort-Bad genießen. / St. Bernard's Festivities: Take a stroll around the
Nieuwpoort-Bad Street market on Friday, Saturday and Sunday to enjoy the wide variety
of entertainment in the streets and on the Sea Dyke.
Nieuwpoort-Bad | gratis
Volledige programma vanaf 21/07 op www.visit-nieuwpoort.be

►

stadswandeling Kennismaking met Nieuwpoort weekmenu p. 4-7
ravotnamiddag in het zwembad weekmenu p. 4-7
Sint-Bernardusfeesten met vuurwerk p. 9
►

►

►

►

do 25 augustus

►
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Van Pittig Bruintje tot Grijze Garnaal p. 33
Duinenwandeling Simli weekmenu p. 4-7
workshop Vlijtig Vilten p. 17
►

►

►

wandeling Ganzepoot Albert I monument
Captains Cruise p. 19
Sint-Bernardusfeesten vrijdag 26/08
►

►

► weekmenu

p. 4-7

zo 28 augustus za 27 augustus

ma 22 augustus
di 23 augustus
wo 24 augustus

Jeanne Pannewandeling
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ma 29 augustus
di 30 augustus

wandeling De Schatten van Nieuwpoort-Bad

Van Pittig Bruintje tot Grijze Garnaal
workshop Broodbakken p. 17

► weekmenu

p. 4-7

3 DAYS. 3 DISCIPLINES. 11 RACES.

► p. 33

►

23-25 SEPTEMBER NIEUWPOORT

Verkenning in de IJzermonding
ravotnamiddag in het zwembad
beiaardconcert p. 21
Met de Boer op Pad p. 17
Secret Sea Sessions! p. 22

► weekmenu

p. 4-7 (NL+FR)

► weekmenu

p. 4-7

►

►

wo 31 augustus

►

42

Op een geheime locatie in Nieuwpoort kan u genieten van de meeslepende
optredens van Buscemi Live en Willy Organ.
Venez profiter de concerts dans un endroit secret de Nieuport. / An einem geheimen
Standort in Nieuwpoort können Sie mitreißende Auftritte genießen. / A secret location
in Nieuwpoort is the ideal setting to enjoy a spellbinding musical evening.
www.secreatseasessions.be

papieren bloemenatelier

SWIM
1.9KM-3.8KM

BIKE

RUN

45KM-90KM-180KM

5KM-10KM-21.1KM-42.2KM

FULL LONG COURSE WEEKEND 3.8KM-180KM-42.2KM

► p. 10

Schrijf je in…

… en doe mee!
43

extra tip!

Verken de Nieuwpoortse binnenstad via de bewegwijzerde
stadswandelroute. Volg de koperen klinknagels.
gratis | wandelkaart beschikbaar voor € 3 bij Toerisme Nieuwpoort

www.cultuurnieuwpoort.be

Van Pittig Bruintje tot Grijze Garnaal

Vrijdag Visdag p. 33
bezoek beiaardtoren weekmenu p. 4-7
wekelijkse markt weekmenu p. 4-7
►

► p. 33

►

►

ravotnamiddag in het zwembad

► weekmenu

p. 4-7

ravotnamiddag in het zwembad
beiaardconcert p. 21

► weekmenu

p. 4-7

►

extra tip! Maak kennis met de dieren op Kinderboerderij De Lenspolder,
ZA 03/09

de speelzones en de Vlindertuin.

10 tot 17.30 u.

TAPTOE
De Koninklijke Katholieke Fanfare Nieuwpoort nodigt
enkele bevriende korpsen uit om hun 140e verjaardag te
vieren. Gerenommeerde korpsen met een grote variatie
in stijl en bezetting maken er, onder regie van Geert
Vanmaeckelberghe, een muzikaal topevent van.
15 u.
16 u.

Start Straatparde
Opening intrada
Individuele showoptredens van Showkorps WIK
(Oostende), Ypres Surrey Pipes & Drums (Ieper),
For Freedom Pipes & Drums (Knokke-Heist),
Showkorps El Fuerte (Koksijde), Koninklijke
Katholieke Fanfare Nieuwpoort (Nieuwpoort) en
Show & Marchingband Exempel uit (Empel NL)
18 u. Gezamenlijke Grote Finale onder leiding van
Robin Verhelst (dirigent KKFN)

zo 04 sept

Markplein, Nieuwpoort-Stad
Gratis
tel. 0476 42 79 61 - geert.vanmb@skynet.be
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extra tip!

Het Bezoekerscentrum Westfront brengt het unieke verhaal van
Nieuwpoort tijdens de Eerste Wereldoolog. Tot 30 september is er de Clics
doe-expo Kind in Nieuwpoort.

Vrijdag Visdag p. 33
wekelijkse markt weekmenu p. 4-7
bezoek beiaardtoren weekmenu p. 4-7
►

►

►

do 08 sept wo 07 sept di 06 sept ma 05 sept

14 en 20 u. |

vr 09 sept

de City |

ravotnamiddag in het zwembad weekmenu p. 4-7
Nieuwpoort Drivers Days Op 10 en 11 september vindt de 4e editie plaats
►

van de Newport Drivers Days. Tijdens het Newport Drivers-weekend kan u
hier komen genieten van mooie en zeldzame Classic Cars en GT’s, lekkere en
exclusieve food- en dranktrucks, diverse verkoopstandjes en nog veel meer!
Rally et parade de voitures de sports en classiques. / Rally mit klassische Autos als
schicksten Sportwagen. / Rally with classic cars and the coolest sports cars.
Prins Maurits park | 8.30 en 17 u. | gratis | www.newportdriversdays.com

Nieuwpoort Drivers Days
Open Monumentendag

► zie

zaterdag 10/09

zo 11 sept za 10 sept

do 01 sept
za 03 sept vr 02 sept

Donderdag Filmdag Filmparel in de City
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Van Pittig Bruintje tot Grijze Garnaal

► p. 33

vr 16 september

► p. 33
► weekmenu

p. 4-7

ravotnamiddag in het zwembad weekmenu p. 4-7
Western Front Trail Start vanuit Westfront Nieuwpoort voor het 85 km-luik
►

van de Western Front Trail. Epische walk langs de voornaamste oorlogssites uit
de Eerste Wereldoorlog. Eindpunt is Passchendaele Museum in Zonnebeke.
Randonnée de 85 km à la découverte des sites de la Première Guerre mondiale. /
Wanderung über 85 km entlang der Stätten des Ersten Weltkriegs. / 85-km walking
tour of WWI battle sites.
Westfront, Kustweg 2 | 5 tot 5.30 u. | € 59

ravotnamiddag in het zwembad weekmenu p. 4-7
beiaardconcert p. 21
Secret Sea Sessions! p. 22 (Guido Belcanto en Aafke Romeijn)
Gezellig samenzijn senioren Ontmoet andere senioren in een ontspannen
►

►

Ladies@thePool

Op deze dag worden alle dames in de watten gelegd. Het
zwembad en ligweide worden omgetoverd in een wellnessparadijs.
Journée bien-être pour les femmes à la piscine. / Wellnesstag für Frauen im
Schwimmbad. Ladies’ Day out at the swimming pool.
stedelijk zwembad, Leopold II park | 19 tot 22 u. | € 15

za 17 september

Stad opende dit voorjaar een nieuwe expo met tal van topstukken, ook de
crypte is vernieuwd. ► p. 21

Vrijdag Visdag
wekelijkse markt

►

sfeer met een kopje koffie en gezelschapspelen.
Centrum Ysara | 14 tot 17 u. | gratis

theatermonoloog Ge moet er niet mee lachen door Gwen Deprez (55+)
Centrum Ysara | 14 en 18 u. | € 15
Vief Nieuwpoort - tel. 0495 79 55 09 - lenaersherman@gmail.com

extra tip: Westkustfietsroute

Een fietsroute van 48,5 km langs
Nieuwpoort, Veurne, De Panne en Koksijde.
€ 3 | kaart beschikbaar bij Toerisme Nieuwpoort

zo 18 september

ma 12 september
di 13 september
wo 14 september
do 15 september
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extra tip: tentoonstelling In de Onze Lieve Vrouwekerk in Nieuwpoort-

47

ma 19 sept

extra tip: Openluchtkunst Nieuwpoort telt zoveel bijzondere

kunstwerken in de open ruimte. Volg de Kunstroute en sta versteld!
gratis | folder beschikbaar bij Toerisme Nieuwpoort

LOUNGE COURSE WEEKEND BELGIUM
Sluit de zomer sportief af! Een driedaags feest
voor elke sporter; zwemmen in de havengeul,
fietsen langs de kronkelende Westhoekwegen
en lopen langs de zee en dit volgens je eigen
afstand en tempo. Dit alles in een fantastische
opzwepende sfeer.
Une fête de trois jours pour tous les sportifs : natation dans le chenal, vélo sur les
routes sinueuses du Westhoek et course à pied le long de la mer, à votre propre
rythme. / Fest für jeden Sportler: schwimmen im Hafenkanal, radeln entlang der
sich schlängelnden Wege des Westhoek und eine Strandwanderung. / A three-day
celebration for all sports enthusiasts. Pick your own pace and distance: swimming in
the harbour channel, cycling along the winding Westhoek region roads and walking
along the seafront in a fabulous atmosphere.

► p. 33

di 20 sept

Van Pittig Bruintje tot Grijze Garnaal

VR 23/09 T.E.M. ZONDAG 25/09

Vismijn en kaai |

www.lcwbelgium.com

ravotnamiddag in het zwembad weekmenu p. 4-7
muziekmatineeThe Great Pretenders – Evergreens in Close Harmony

► weekmenu

p. 4-7

do 22 sept

wo 21 sept

Spectacle musical d’Evergreens in Close Harmony / Aufführung mit Musik-Evergreens
in Close Harmony / Evergreens in Close Harmony musical performance
Centrum Ysara | 14.30 u. | www.cultuurnieuwpoort.be

extra tip: Natuurdomein De Koolhofput bereikbaar via de

Spoorwegbrug, een pareltje natuur om te ontdekken.

Vrijdag Visdag p. 33
wekelijkse markt weekmenu p. 4-7
Long Course Weekend Eerste dag: zwemmen in de Havengeul.

vr 23 sept

►
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►

KERMIS

ER

EMB
28 SEPT
T
O
T
4
2

extra tip!

ZA 24/09 T.E.M. WOE 28/09
SINT-MICHIELSKERMIS
Kermisattracties en eetkraampjes op het
Marktplein in Nieuwpoort-Stad.
Fête foraine dans la ville
Jahrmarkt in der Stadt
Funfair in the city
Marktplein |

Vanaf 16 u.

Doe mee of ga supporteren voor de deelnemers aan de
marathon, halve marathon of 10 km./kidsrun van het Long Course
Weekend. Unieke sfeer op het Fonteinenplein, Kaai.

zo 25 sept

ravotnamiddag in het zwembad

za 24 sept

►
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Vrijdag Visdag
wekelijkse markt

► p. 33

►

► p. 33

► weekmenu

garnaalkruidemonstratie
Weekend van de Klant

p. 4-7

► p. 33

za 01 oktober

24 september

vr 30 september

wo 28 september

Sint-Michielskermis zie 24 september
ravotnamiddag in het zwembad weekmenu p. 4-7

► zie

►

►

garnaalkruidemonstratie
Weekend van de Klant

► p. 33

zo O2 oktober

ma 26 september
di 27 september

Sint-Michielskermis zie 24 september
Van Pittig Bruintje tot Grijze Garnaal

do 29 september

Sint-Michielskermis
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evenementen najaar
21/11 – 18/12
oktober

FR Mois de la crevette | Nombreuses activités lors desquelles la
crevette grise de Nieuport tient la vedette

01/10 - 02/10

DE Fußball-WM auf der Großbildleinwand
EN Football World Cup on a big screen

26/11-27/11
en 03/12-04/12

SINTEXPEDITIE
Themaweekend met en over Sinterklaas.

DE Monat der Garnele | Zahlreiche Aktivitäten, bei denen die
Nieuwpoorter Graue Garnele die Hauptrolle spielt.

FR Weekends thématique de Saint Nicolas.

EN Month of the Shrimp | Lots of activities during the four weeks
when the spotlight is turned on the Nieuwpoort common shrimp.

EN Themed weekend with and about Saint Nicolas.

WEEKEND VAN DE KLANT
FR Week-end du client
DE Kunden-Wochenende
EN Customer Focus Weekend

15/10 - 16/10

FR Coupe du monde de football sur grand écran

MAAND VAN DE GARNAAL
Tal van activiteiten waarbij de Nieuwpoortse Grijze
Garnaal de hoofdrol speelt. Brochure Maand van de
Garnaal beschikbaar vanaf half september.

WK VOETBAL OP GROOT SCHERM

OESTERBEURS

DE Themenwochenende mit und über Sankt Nikolaus.

17/12 - 08/01

WINTERS NIEUWPOORT
Een IJspad, Winter Village, Winter Chalet,
Winter Slide, Winter Wandeling en heel veel sfeer.
FR Hiver à Nieuport | Marché et festivités de Noël
DE Winterliches Nieuwpoort | Weihnachtsmarkt und
Feierlichkeiten
EN Winter in Nieuwpoort | Christmas market and festivities

FR Foire aux huîtres – événement gastronomique
DE Die Austernauktion und somit ein kulinarisches Highlight
EN Oyster Fair - culinary event

22/10 - 23/10

FOODFRONT
FR Evénement gastronomique
DE Ein weiteres kulinarisches Highlight
EN Culinary event

29/10 – 06/11

SPROOKJESBOERDERIJ
FR Ferme des contes Ferme pédagogique
DE Märchenbauernhof und Kinderbauernhof
EN Fairytale Farm Children's farm

31/10

HALLOWEENTOCHT
FR Promenade d’Halloween

ONTDEK HET NIEUWE
CULTUURSEIZOEN BIJ
TOERISME NIEUWPOORT
OF GA NAAR
WWW.CULTUURNIEUWPOORT.BE

DE Halloween-Rundgang
EN Halloween Tour
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haal nu jouw gratis
bezoekersgids!

Nieuwpoort strandtas
Sac de plage / beach bag / Strandtasche

Frisbee
Beach ball set
Drinkfles
Gourde / Drinking bottle / Trinkflasche

Strandlaken
Serviette de plage / Beach towel / Badetuch

Verrekijker
Jumelles / Binoculars / Fernglas

€ 10

TOERISME
NIEUWPOORT-STAD

Hendrikaplein 11,
8620 Nieuwpoort

Marktplein 7,
8620 Nieuwpoort

tel. 058 22 44 68
toerisme@nieuwpoort.be

tel. 058 22 44 22
toerisme@nieuwpoort.be

€2

01/09 - 30/06

02/01 - 31/12

€4

maandag - zondag 9.30 - 12.30 u.
lundi - dimanche
13.30 - 17 u.
Monday - Sunday
Montag - Sonntag

maandag - vrijdag
lundi - vendredi
Monday - Friday
Montag - Freitag

01/07 - 31/08

gesloten op zaterdag,
zondag en feestdagen.
fermé les samedis,
dimanches et jours fériérs.
Closed on Saturdays,
Sundays and public holidays.
Samstags, Sonntags und
an Feiertagen geschlossen.

€4
€ 20
€6

leuke hebbedingen
Maak je strandbeleving in Nieuwpoort compleet
met deze nieuwe hebbedingen.
FR Des gadgets amusants | Ces nouveaux gadgets
vous garantissent un moment parfait sur la plage.
EN Must-have items | New cool stuff to enhance
your stay at the beach in Nieuwpoort.
DE Schöne Accessoires | Machen Sie Ihr
Stranderlebnis in Nieuwpoort mit diesen neuen
Accessoires komplett.
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TOERISME
NIEUWPOORT-BAD

maandag - zondag
lundi - dimanche
Monday - Sunday
Montag - Sonntag

9.30 - 18 u.

gesloten op 25/12 en 01/01
fermé / closed / geschlossen

9 - 12 u.
13 - 16 u.
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#VISITNIEUWPOORT

