Evenementen
SEPTEMBER 2017

MEERDAAGSE ACTIVITEITEN
Tot 30/03/18

Di tot Za van 13:30 tot 18:00

ComingWorldRememberMe - De Groote Oorlog
Waar: Bommenvrij Schoolstraat 48

Word peter of meter van één van de beeldjes van ComingWorldRememberMe en help ons de land art installatie in 2018 te realiseren.
Voor elk van de 600.000 slachtoffers van WOI in België, wordt één beeldje gemaakt.

Deelname: € 5,Org. & Info: vzw Kunst - www.comingworldrememberme.be - www.gonewest.be - cwrm@vzwkunst.be

Tot 15/06/18

dagelijks behalve ma van 10:00 - 17:00. In juli en augustus tot 18:00 (laatste tickets tot 1 uur voor sluiting)

Paard & Koning
Waar: Westfront Nieuwpoort Kustweg 2

Tijdelijke tentoonstelling. U beleeft er hoe een vorst met visie zijn paard inruilde voor een vliegende machine en hoe de moderne
kunst daar gestalte aan gaf. Met nooit getoonde topstukken uit het atelier van de beeldhouwer van het ruiterstandbeeld van Albert I.

Deelname: inbegrepen bij toegangsticket voor Westfront Nieuwpoort
Org. & Info: Dienst Toerisme - 058 23 07 33 - www.westfrontnieuwpoort.be - westfront@nieuwpoort.be

tot 31/08/18

dagelijks van 10:00 - 18:00

Zoektocht: Dieren en Kinderen in de Oorlog
Waar: Kinderboerderij De Lenspolder

Een leuke zoektocht binnen het domein van de Kinderboerderij met vragen en doe opdrachtjes.

Deelname: € 1,Org. & Info: Kinderboerderij De Lenspolder - kinderboerderij@nieuwpoort.be - 058 23 69 86

tot 01/10/17

“Weer thuis komen...” Tentoonstelling met werk van Willem Vermandere
Waar: Onze-Lieve-Vrouwekerk Willem De Roolaan

Met tekeningen, schilderijen, druksels en houten beelden komt Willem Vermandere naar zijn vertrouwde kerk, in het centrum van
Nieuwpoort. Volgens de kunstenaar is dit al eeuwen een ideale plek voor onze verbeelding!

Deelname: gratis
Org. & Info: Kerkfababriek Onze-Lieve-Vrouw
tot 16/09

The Way I See the Sea the way You See the Sea
Waar: Havengeul Nieuwpoort Havengeul 14

Maritiem kunstschilder Kristou werd als kind verliefd op de zee, en presenteert nu 20 kunstwerken (ong. 2 x 1,20 m.) langs de
Nieuwpoortse vaargeul tussen Westdiep en het Centrum Ysara. Zij vertellen het verhaal van 20 Nieuwpoortse zeevaarders.

Deelname: gratis
Org. & Info: cultuurdienst nieuwpoort - www.nieuwpoort.be

tot 15/09/17

10:00 – 12:00 en 13:00 – 18:00 – niet op donderdag

Zomerexpo’s Ramskapelle:
Waar: Pastorie Ramskapelle

3 kunstenaars in verschillende disciplines: Francine Decaestecker met keramiek en sculpturen, Chris Castelein met landschapsfotografie en Patrick Vermeersch met beelden. Daarnaast ook digitaal bewerkte foto’s uit WOI door Peter Bonte en Eddy Lambrecht.

Deelname: gratis
Org. & Info: dries_claeys@hotmail.com

tot 10/09

Zomer vol kunst:
Waar: Stadscentrum Nieuwpoort

Er valt deze zomer heel wat kunst te beleven in Nieuwpoort: beelden tussen de fonteinen, schilderijen bij de bakker, kunst in de
schoenenwinkel, keramiek bij de traiteur en een paard op de Markt?! Volg de logo’s op de straat en ontdek onbekende pleintjes en
hoekjes, etalages en winkels waar je je ogen de kost kan geven.

Deelname: gratis
Org. & Info: cultuurdienst nieuwpoort - www.nieuwpoort.be. Brochure met route verkrijgbaar bij de toeristische dienst.
tot 03/09

Dagelijks 14:00 - 18:00

89-Art Keramiek Biënnale
Waar: Stadshalle – Zaal Geeraert & Zaal Berquin

De eerste editie van de 89Art Keramiek Biënnale met werk van 20 verschillende keramisten..

Deelname: Gratis.
Org. & Info: cultuurdienst nieuwpoort - www.nieuwpoort.be

01 tot 30/09

Maand van de sportclub
Waar: diverse locaties

meerdere sportclubs organiseren initiatiemomenten om u te laten kennis maken met diverse sporten. Deelnemende clubs of sporten:
handbooggilde St.-Sebastiaan, Tennisclub, zwemmen, waterpolo, badminton, Tai kwon do, Muay Thai en Mixed Martial Arts, atletiek,
schaken en voetbal

Deelname: gratis
Org. & Info: alle info en details van de initiaties: Stedelijke sportdienst - 058 23 75 40 - www.nieuwpoort.be - sport@nieuwpoort.be
van 05 tot 14/09
tentoonstelling François Helaers
Waar: zaal Berquin, Stadshalle
Schilderijen en iconen

Deelname: gratis
Org. & Info: Cultuurdienst - 058 79 50 00 - cultuur@nieuwpoort.be
08 tot 10/09

Ook op 09/09 om 14:00 en om 19:00 en op 10/09 om 18:00
toneelvoorstelling ONS KATO IS GENE KADO
Waar: Zaal de beiaard, Recollettestraat 47
Deelname: € 7,-. 60+ en studenten: € 6,Org. & Info: toneelvereniging “Hoekske af “
19:00

16/09 tot 01/10
10:00 - 12:00 en 13:00 - 17:00
Rectrospectieve Jane Carion
Waar: Stadshalle, Geeraertzaal

Schilderijen, Works on paper, aquarellen, gouaches, tekeningen, ontwerpen voor textiel en decoratieve voorwerpen

Deelname: Gratis
Org. & Info: Cultuurdienst Nieuwpoort ism. kunsthistoricus Michel Rooryck - 058 79 50 00 - cultuur@nieuwpoort.be

16 t/m 17/09/16
Belle Epoque Weekend
Waar: Nieuwpoort-bad, Hendrikaplein 11

Nieuwpoort duikt terug in de tijd met muziek, kostuums en verhalen van 100 jaar geleden. Theaterwandelingen, Belle Epoquedorp,
koetsenritten, brocanterie, .... Voor het volledige programma: zie blz. 6.

Deelname: gratis. Bepaalde activiteiten zijn betalend. Zie verder.
Org. & Info: Stadsbestuur Nieuwpoort, www.nieuwpoort.be,

16 t/m 17/09

van 09:00 tot 18:00

2-daagse Grote Brocanterie “Belle Epoque”
Waar: Zeedijk Nieuwpoort, Hendrikaplein 1

Standen met antiek, brocante, vintage, retro, decoratie, tweedehands, verzamelingen, vinyl, boeken, old fashion, ambachten, etc.

Deelname: gratis voor bezoekers
Org. & Info: , 0475 84 39 93, info@brocanterie.be, www.brocanterie.be,

vanaf 18/09

iedere maandag-, woensdag-, vrijdagavond om 19.00 u., gedurende 10 weken (eerste les begint om 18.30u.)

JOGCURSUS “Start to Run”
Waar: Atletiekpiste van het sportpark “De Lenspolder” in de Dudenhofenlaan

Start to run gedurende 10 weken, 3 x per week.

Deelname: € 30,- (inbegrepen verzekering, begeleiding voor de ganse duur van de cursus)
Org. & Info: MACW in samenwerking met de sportdienst. - Inschrijving: Beyens Robrecht 0468 25 80 89

20/09 tot 29/11
Iedere Wo 15:15 tot 16:45
Leer programmeren met CodeFever - CodeKraks Level 1
Waar: GO! Atheneum Nieuwpoort Arsenaalstraat 20

Kriebelt het bij jou om ‘de binnenkant’ van de computer te ontdekken? Wil je zelf spelletjes leren maken? CodeFever leert je ècht
programmeren! Niet alleen supercool, maar ook nog eens erg belangrijk voor later. Leren programmeren is dé basisvaardigheid van
de toekomst. Gespecialiseerde leerkrachten leren je op een leuke en coole manier, de wereld van programmeren ontdekken.

Deelname: 240,00 €. Is je kind jonger dan 12? Dan krijg je een fiscaal attest van 11,20 euro per les.
Org. & Info: Inschrijven via www.codefever.be - beperkt aantal plaatsen.
23 t/m 26/09/6
Sint-Michielskermis
Waar: Marktplein
Org. & Info: Stadsbestuur Nieuwpoort - 058 22 44 44 - www.nieuwpoort.be

WEKELIJKS TERUGKERENDE EVENEMENTEN
Iedere Di, tot en met 12/09 09:30
Pittig Bruintje
Waar: Stedelijke Vismijn, Kaaiplein 2/0002

Bezoek aan de visveiling met een hapje en een drankje. Geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar!

Deelname: € 5,- Vooraf inschrijven via Toerisme Nieuwpoort, Hendrikaplein 11, T 058 23 39 23
Org. & Info: VZW Promovis Nieuwpoort

Iedere wo, tot en met 13/09 van 20:00 tot 21:00
Beiaardconcert
Waar: Beiaardtoren Marktplein 7

op 6/09: door stadsbeiaardier Els Debevere thema “Dieren in de muziek”. Op 13 september: door Els Debevere: “Slotconcert” Een
concert met herstmelodieën en andere...

Deelname: gratis
Org. & Info: stadsbeiaardier in samenwerking met stadsbestuur Nieuwpoort
Iedere VR

08:00 - 13:00

Wekelijkse markt
Waar: Marktplein
Deelname: gratis

Org. & Info: stadsbestuur
Iedere vr, tot en met 22/09 07.15
Vrijdag Visdag
Waar: Stedelijke Vismijn Kaaiplein 2/0002

Ontbijt, bezoek aan de visveiling, lunch, ... Vooraf reserveren verplicht bij VZW Promovis Nieuwpoort

Deelname: € 60,Org. & Info: Stedelijke Vismijn - 058 23 33 64 - betaling dient vooraf te gebeuren
Iedere vr, tot en met 8/09 10:00
Geleid beiaardbezoek
Waar: Beiaardtoren, Marktplein 7

Geleid bezoek over het ontstaan van de beiaard en het bespelen ervan. Er wordt ook verteld over het klokgieten. We bekijken de oude
speeltrommel en de klokkenkamer. Boven op de toren geniet je van een prachtig panorama. Met demonstratie beiaardspelen.

Deelname: gratis. Vooraf aanmelden bij de dienst toerisme, stadhuis
Org. & Info: Dienst Cultuur Nieuwpoort – 058 79 50 00 – cultuur@nieuwpoort.be

iedere Za

09:00

Boerenmarkt
Waar: Marktplein
Deelname: gratis
Org. & Info: Dienst Cultuur Nieuwpoort - 058 22 44 44 - www.nieuwpoort.be - info@nieuwpoort.be

Iedere zo, tot en met 17/09 van 11:00 tot 17:00
Seastar Captainscruise
Waar: Rederij Seastar, R. Orlentpromenade

2
Boottocht van Nieuwpoort naar Diksmuide en terug met aan boord aperitief met hapjes, côte à l’os met groentenbuffet en frietjes en
dessert op de terugreis.

Deelname: € 55,- Deelname enkel mogelijk na reservatie via mail of telefonisch 058 23 24 25
Org. & Info: Rederij Seastar - www.seastar.be – info@seastar.be

EVENEMENTEN DAG AAN DAG
ma 4 september 2017
van 19:30 tot 21:00
Meditatie ‘Waterspiegeling’
Waar: Cultuurhuis ‘t Kasteeltje Hoogstraat 2

40 minuten relax en 40 minuten energetische meditatie op basis van energetisch werk met aura-healing en acupressuur-tips, geleid
door N.Ooghe (energetisch therapeut en verantw. IANDS W-Vl.) Mat en/of kussen en dekentje meebrengen aub.

Deelname: € 5,Org. & Info: De Engelcirkel - 0477 411 497 - http://www.engelcirkel.be - engelcirkel@gmail.com
di 05/09

15:00

Lotto Belgium Tour
Waar: Havengeul, dienstweg havengeul, Zeedijk

proloog van deze prestigieuze meerdaagse wedstrijd voor dames elite. Met internationale deelname. Parcours: start Havengeul – Paul
Orbanpromenade – Dienstweg Havengeul – Lombardsijdestraat – Paul Orbanpromenade – Zeedijk (t.h.v. Taverne Nelson).

Deelname: gratis
Org. & Info: Org.: KBWB - UCI - info: Stedelijke sportdienst - 058 23 75 40 - www.nieuwpoort.be - sport@nieuwpoort.be
do 07/09

van 14:00 tot 17:00

Gezellig Samenzijn
Waar: Centrum Ysara Dienstweg Havengeul 14
Organisatie: Stad Nieuwpoort

Deelname: gratis€
Org. & Info: stadsbestuur Nieuwpoort
do 07/09

om 14:00 en om 20:00

Cinema City - Lion
Waar: City Valkestraat 18

Als vijfjarig jongetje komt Saroo per ongeluk terecht op een trein die hem duizenden kilometers door India voert; ver weg van zijn
thuis en familie. Na wekenlang in zijn eentje te overleven in de ruige straten van Calcutta wordt de jongen opgenomen in een weeshuis
en uiteindelijk geadopteerd door een Australisch echtpaar. Door een samenloop van omstandigheden, gaat Saroo op zijn 30ste op zoek
naar de plek waar hij jaren geleden zijn familie kwijtraakte.

Deelname: € 4,-. Met jeugdvoordeelpas: € 2,-. Met filmpas: € 2,50
Org. & Info: Dienst Cultuur Nieuwpoort

zo 10/09

07:00 tot 15:00

West-Vlaanderen Wandelt
Waar: sporthal camping Kompas, Brugse Steenweg 46

Wandeldag met keuze uit verschillende afstanden: 4 km. (kinderpad), 7, 14, 18, 24, 30, 36 of 42 km. Starten kan tussen 7 en 15
uur. Iedereen moet binnen zijn vóór 18 u.

Deelname: € 2,- p.p. Leden van de wandelfederatie betalen € 1,10. Kinderen tot 12 j. zijn gratis
Org. & Info: 0468 26 06 89 of via mail lieven.mieke@telenet.be - www.wandelclubnieuwpoort.be
zo 10/09

10:00

Flanders Fields Marathon
Waar: Kaaiplein 1

het parcours van deze marathon loopt door de beschermde IJzervallei. Een prachtig natuurgebied met talrijke verwijzingen naar de
Eerste Wereldoorlog. Een historische traject dat voldoet aan de officieel vereiste afstand van 42,195 km.

Deelname: € 27,Org. & Info: vzw ‘In Flanders Fields-marathon’ i.s.m. met MACW Nieuwpoort en het stadsbestuur van Nieuwpoort - 051 50 31 29
www.nieuwpoort.be - André Migneau. www.marathons.be

zo 10/09

10:00 tot 16:00

Halve Marathon van Nieuwpoort
Waar: Kaaiplein 1

Jeugdloop over 1 km (start vanaf 10.10u.), jogging over 7 km. en halve marathon (21,1 km) (beide start om 10.45 u.).

Deelname: aan de Jogging van 7 km: € 5. Halve marathon: € 9. Korting voor leden van de Vlaamse Atletiekliga. Inschrijvingen
sluiten af 30 min. voor elke wedstrijd.

Org. & Info: MACW - afd. Nieuwpoort i.s.m. de stedelijke sportdienst - 058 23 75 40 - www.nieuwpoort.be - sport@nieuwpoort.be
zo 10/09

11:00

Varen voor het Goede Doel
Waar: VVW-Nieuwpoort Euromarina Watersportlaan 11

Voor wie van zee, rivier en water houdt is Nieuwpoort ‘the place to be’! Beleef een onvergetelijke dag op zee of op de IJzer en
steun ook nog eens 2 lokale goede doelen: De Sleutel en Sail4Children.Een initiatief van Fifty One Club Nieuwpoort en VVW Nieuwpoort.

Deelname: € 30,Org. & Info: www.zee-zeildag.be - info@zee-zeildag.be

wo 13/09

19:30

Puur Pascale
Waar: Ter Duinen Louisweg 46

Pascale Naessens is al jaren een fenomeen op vlak van gezonde voeding. Na ontvangst met healthy drink vertelt Pascale meer over
haar visie op gezond eten. Daarna is er tijd voor vragen, een signeersessie en aangepast hapje.

Deelname: € 15,Org. & Info: Zorgverblijf Ter Duinen
vr 15/09

14:00

spreekbeurt door Prof. Carl De Vos
Waar: Centrum Ysara Dienstweg Havengeul 14

we beginnen het nieuwe werkjaar van Neos Nieuwpoort met een knaller; Prof. Carl De Vos komt in Ysara spreken over de actualiteit
van de Wetstraat; na de lezing kunnen er vragen worden gesteld; geen reservering nodig

Deelname: € 10,- voor leden. Niet-leden betalen € 15,Org. & Info: neos nieuwpoort - neosnieuwpoort@telenet.be
ma 18/09

14:00

De visserij van oud naar nieuw
Waar: ‘t Schorrehof Marktplein 16

Het leven van de vissers van voor de oorlog tot nu. Over manieren van vissen, inschepen door de jaren heen. Over bokkenvisserij
en plankenvisserij. Van zeilschepen tot moderne vissersboten - het leven van de IJslandvaarders - de moderne visserij nu

Deelname: € 5,Org. & Info: OKRA - trefpunt 55+ Nieuwpoort - 0479 43 19 86 - http://www.okra.be/trefpunt-nieuwpoort do 21/09

om 14:00 en om 20:00

Donderdag filmdag - La La Land
Waar: Centrum Ysara Dienstweg Havengeul 14

Mia droomt ervan actrice te worden in Hollywood. Tussen het serveren van koffie door, rent ze van de ene auditie naar de andere.
Jazzmuzikant Sebastian speelt piano in sjofele clubs om de eindjes aan elkaar te knopen en droomt van een eigen jazzclub. Voor
beiden lijkt het leven waar ze op hopen ver weg. Het lot brengt deze dromers samen, maar is hun liefde bestand tegen de verleidingen en de teleurstellingen van het hectische leven in Hollywood?

Deelname: € 4,-. Met jeugdvoordeelpas: € 2,-. Met filmpas: € 2,50
Org. & Info: Dienst Cultuur Nieuwpoort
za 23/09

14:00 tot 18:00

Nieuwpoort Verenigt 2017
Waar: Zaal Iseland, Vismijn Kaai

Verschillende verenigingen presenteren zich vanaf 14 u. met sportieve, creatieve, muzikale en interessante workshops en demonstraties om het publiek kennis te laten maken met het rijke verenigingsleven in Nieuwpoort. Kom gezellig iets drinken en val misschien wel in de prijzen met de zoektocht naar Krist, de Hobbyist; die verdwaald is tijdens verenigingendag. Hou de website www.
nieuwpoort.be in de gaten voor de programmatie van de workshops en demonstraties.

Deelname: gratis
Org. & Info: Dienst Cultuur Nieuwpoort - 058 79 50 00 - www.nieuwpoort.be - cultuur@nieuwpoort.be

za 23/09

18:00

Herfstnocturne met Evi Roelen & Pierre Anckaert
Waar: Westfront Nieuwpoort Kustweg

Evi Roelen (zang) en Pierre Anckaert (gitaar) brengen een muzikaal optreden in de rotonde van het bezoekerscentrum Westfront.
Liedjes uit de Groote oorlog haalden ze van onder het stof en toverden ze om tot pareltjes door er hun persoonlijke toets aan te
geven. De originele liedjes die van de huiskamers tot in de loopgraven weerklonken, bezorgen je vandaag nog kippenvel, omdat Evi
en Pierre ze tot de essentie herleiden. De deuren van Westfront gaan open vanaf 18.00 u zodat je vooraf nog een vrij bezoek kan
brengen aan de permanente tentoonstelling over de onderwaterzetting tijdens WO I en de tijdelijke tentoonstelling: Paard & Koning.
Het optreden start om 19u30 en wordt afgesloten met een lekker drankje en hapje.

Deelname: € 12,Org. & Info: Westfront Nieuwpoort - 058 23 07 33 - www.westfrontnieuwpoort.be - info@westfrontnieuwpoort.be
zo 24/09

09:30

Pasar Nieuwpoort op wandel
Waar: Uurwerktoren, Kaai

Elke laatste zondag van de maand gaat Pasar Nieuwpoort op wandel! Meewandelen kan gratis! Afstand ong. 7 km.

Deelname: gratis
Org. & Info: Pasar Nieuwpoort - www.pasar.be/nieuwpoort zo 24/09

10:00 - 16:00

K9 Reality Training Day
Waar: Sportpark Nieuwpoort, Dudenhofenlaan

Reünie van alle Mechelse Herder-pups geboren bij Het Duinenhof

Deelname: gratis voor bezoekers
Org. & Info: 0495 12 92 80 - hetduinenhof@gmail.com

ma 25/09

14:00 tot 17:00

Praatcafé Sint-Michielskermis
Waar: ‘t Schorrehof Marktplein 16

Opendeurnamiddag. Iedereen is welkom en kan meegenieten samen met vele OKRA-leden van een doorlopende fotoreportage over
onze activiteiten in het voorbije jaar, dit alles onder het genieten van lekkere pannenkoeken met koffie of een ander drankje.

Deelname: gratis
Org. & Info: OKRA - trefpunt 55+ Nieuwpoort - 0479 43 19 86 - www.okra.be/trefpunt-nieuwpoort wo 27/09

19:30

MARKANT startvergadering met workshop coctails maken
Waar: Centrum Ysara Dienstweg Havengeul 14
Coctails maken en proeven met R. Gelaude

Deelname: Leden: € 25,-. Niet leden betalen € 30,Org. & Info: markant nieuwpoort - 058 23 55 69 - ppmarkey@skynet.be
do 28/09

14:00

Veldloop voor lagere scholen
Waar: sportcentrum, Dudenhofenlaan 2A

diverse afstanden: 1e en 2e leerjaar: 400 meter; 3e tot 4e leerjaar: 700m; 5e tot 6e leerjaar:1100m

Deelname: gratis voor bezoekers
Org. & Info: Stedelijke sportdienst - 058 23 75 40 - www.nieuwpoort.be - sport@nieuwpoort.be

vr 29/07

20:00

Living Hero - Bruce Springsteen
Waar: Centrum Ysara Dienstweg Havengeul 14

Je grote held eren, je moet het maar durven, zeker wanneer het gaat om ‘The Boss’. Maar aan de andere kant: wat is er als muzikant
leuker om te doen dan dit? Het publiek krijgt het repertoire van Bruce zoals nooit eerder geventileerd. Living Hero brengt op eigen
wijze Springsteens klassiekers en minder gekende parels. Vier vocalisten zorgen voor Glory Days: Klaas Delrue, Hannelore Bedert,
Senne Guns en Jan De Campenaere. Ze worden omringd door topmusici uit de Vlaamse pop & rock-scene.

Deelname: ADD: 18,50. VVK: € 16,-; -26 j & 60-plus: korting € 2,-. Korting jeugdvoordeelpas: 50%
Org. & Info: Dienst Cultuur Nieuwpoort
za 30/09

13:30 tot 17:00

PLEXI ETS - droge naald op de plexi plaat
Waar: Mamézon Louisweg 70

Mamézon organiseert leuke workshops voor iedereen! Er wordt veel aandacht besteedt aan de persoonlijke begeleiding, daarom zijn
inschrijvingen altijd beperkt.Regelmatig plaatsen we een grafische techniek in de kijker, waar je als leek makkelijk mee aan de slag
kan. Ook de meer ervaren graficus kan hier zijn creativiteit kwijt. Een droge naald is een diepdruktechniek uit de prentkunst Inbegrepen: drukpapier, inkt, gebruik allerhande materiaal in het atelier, waardebon van 5 euro, te besteden bij een aankoop in het atelier
van Mamézon

Deelname: € 45,Org. & Info: Mamèzon -

30/09

- http://kunsthuismamezon.wixsite.com/mamezon

12:00

Omloop Eurometropool
Waar:

start van de Omloop Eurometropool / Omloop van de Westhoek voor Elite renners. Parcours over 175 km. tussen Nieuwpoort en
Poperinge.

Deelname: gratis
Org. & Info: Stedelijke sportdienst - 058 23 75 40 - www.nieuwpoort.be - sport@nieuwpoort.be - www.whpoperinge.be

BELLE EPOQUE WEEKEND
16 - 17

september

2017

Programma:
Zaterdag 16/09:

• 11-13 u.

Kiosk Zeedijk t.h.v. Barkentijn
Aperitiefconcert Dixieland Stageband

• Theaterwandelingen: 10:30 - 14:00 - 16:30u. - vertrek aan
Barkentijn. Tickets bij toerisme Nieuwpoort à € 1,-.

• 19.30 u

Kiosk, Zeedijk t.h.v. Barkentijn
Bal du Belle Epoque met Nieuwpoort Concert band

• 21 u

Kiosk, Zeedijk t.h.v. Barkentijn
Optreden band ‘Verzamelde Werken’

Zondag 17/09:

• Theaterwandelingen: 10:30 - 14:00u. - vertrek aan
Barkentijn. Tickets bij toerisme Nieuwpoort à € 1,-.

• 11-13u: kiosk, Zeedijk en tussendoor in het Belle Epoque dorp:
Piccolo Band

• 17:00u. slotmoment van het weekend, met o.a. de Piccolo Band
Zaterdag 16/09 & Zondag 17/09:

• 10.00 - 18.00u:

Belle Epoque Dorp, Zeedijk t.h.v. de Barkentijn
oude ambachten, volksspelen, carrousel, concertorgel

• 10.00 - 12.30 en 13.30 - 18.00: Rondritten met paardentram
en koetsen. Tickets toerisme Nieuwpoort - € 1,50 of € 2,50

• Brocanterie: 8:00 - 18.00u. - Hendrikaplein
(org. & info: www.brocanterie.be)

• 10.00 - 16.00u: Ettelgemse Retrofietsers
• 10.00 - 16.00u: Ezelrit voor kinderen
Org. & Info:
Toerisme Nieuwpoort - 058 22 44 44 - info@nieuwpoort.be

beurs

bijeenkomst

boottocht

daguitstap / busreis

diverse

fietsen

film

fuif / dansfeest

gastronomie

geleid bezoek

huldiging

kermis

kinderboerderij

museum/tentoonstelling

muziek

natuur

shopping / markt

speciaal voor kinderen

sport

strandactiviteit

topevenement

voordracht

voorstelling

vuurwerk

wandelen

workshop / cursus

zoektocht

