EDITIE 2021 - 2022

VERENIGINGENBROCHURE

VOORDEELPAS

Nieuwpoort beschikt over een bĳzonder rĳk verenigingsleven.
De stad vormt de thuisbasis van verschillende sportclubs,
socioculturele organisaties en jeugdgezelschappen. Het hele
jaar door zorgen zĳ met een uitgebreid gamma aan activiteiten
voor een versterking van de sociale verbondenheid.
Op zoek naar een nieuwe hobby? Alle nodige inspiratie
kun je in dit boekje terugvinden. Deze brochure geeft
je een overzicht van de (meeste) Nieuwpoortse
verenigingen, clubs en bewegingen. Per organisatie
worden de voornaamste contactgegevens vermeld.

JEUGD - CULTUUR - SPORT
De voordeelpas is er voor alle in Nieuwpoort gedomicilieerde
inwoners van 2,5 jaar tot en met 25 jaar. Deze kaart is strikt
persoonlĳk en krĳg je jaarlĳks per post thuis toegestuurd.

Heb je een code op de voordeelpas?

Maak je keuze, schrĳf je in en beleef veel plezier!

Toon je code op de voordeelpas bĳ inschrĳving in een Nieuwpoortse vereniging of sportclub en
krĳg 50 % korting.
De kaart kun je ook gebruiken bĳ de aankoop van allerhande materiaal: sportschoenen, een
uniform van de jeugdbeweging, tekenmateriaal, huur van een instrument, etc. Koop je je materiaal
bĳ de vereniging, dan krĳg je onmiddellĳk 50 % korting. Wanneer je zelf naar de winkel gaat, krĳg
je de helft van het aankoopbedrag terugbetaald op je rekening (op basis van het kasticket + bewĳs
inschrĳving vereniging) via de Jeugddienst of Het Sociaal Huis.
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Vragen? Aanvraag code?
Alle info vind je op www.nieuwpoort.be/aanvraag-voordeelpas-vdp.

UiTKALENDER 46

Voor vragen kun je terecht op sociaalhuis@nieuwpoort.be of tel. 058 22 38 75. Of maak een
afspraak via www.nieuwpoort.be. Vergeet zeker niet het juiste bewĳs voor de code mee te
brengen.

Deze brochure werd opgemaakt in samenwerking
met de vermelde verenigingen. Staat jouw
Nieuwpoortse vereniging er niet in? Zĳn de contactgegevens gewĳzigd? Is de vereniging niet langer actief?
Contacteer de Dienst Communicatie via
communicatie@nieuwpoort.be met vermelding van de correcte
informatie. De gegevens van jouw vereniging worden dan
opgenomen of gewĳzigd in de volgende editie.
De meest up-to-date versie van deze verenigingenbrochure lees je op www.nieuwpoort.be.
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Minstens één van volgende voorwaarden geven recht op een code op de voordeelpas:
× het gezamenlĳk netto belastbaar gezinsinkomen bedraagt max. 24.432,39 euro
(1 juli 2021);
nodig bewĳs: laatste aanslagbiljet belastingen
× recht op leefloon;
nodig bewĳs: attest OCMW
× enkel invaliditeitsuitkering FOD Sociale Zekerheid;
nodig bewĳs: attest FOD en laatste aanslagbiljet belastingen
× recht op verhoogde tegemoetkoming mutualiteit;
nodig bewĳs: attest mutualiteit
× budgetbeheer, schuldbemiddeling en collectieve schuldregeling.
nodig bewĳs: attest OCMW of recent bewĳs van de advocaat

SPORT: TUSSENKOMST MUTUALITEIT MOGELĲK
Verschillende mutualiteiten willen hun leden stimuleren om te sporten. Zĳ komen
daarom tegemoet in de kosten van het lidgeld bĳ een sportvereniging of bĳ deelname
aan een sportkamp.
Vraag hiervoor het juiste formulier aan bĳ je mutualiteit. Een deel moet door de
sportvereniging ingevuld worden. Daarna stuur je het door naar je mutualiteit.
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SOCIOCULTUREEL
DE KNOEIERS
De Knoeiers is een hobbyclub die tal van creatieve technieken beoefent: bloemschikken,
vilten, kaarten en juwelen maken, zĳde schilderen, haken, naaien, patchwork, knutselen,
koken, breien, borduren, poppen maken, schilderen etc.

Cultuurhuis, Hoogstraat 2
Er is geen voorkennis vereist om deel te nemen aan de activiteiten. Alles wordt stap
voor stap aangeleerd. Vooraf inschrĳven is verplicht.
Wekelĳks op woensdag, telkens van 19 tot 21 u. (niet tĳdens schoolvakanties)
Clairette Dewulf, tel. 0468 47 86 94, clairette.d@hillebrant.be
www.deknoeiers.be
De knoeiers
deknoeiers_

DE LETTERKAPPERS
Bĳ De Letterkappers leer je letters kappen op alle soorten stenen.
Ieder lid maakt eerst een ontwerp op papier, waarna dit wordt overgebracht op steen.
Daarna kan het uitkappen beginnen. De vereniging neemt ook elk jaar deel aan het artistiek
project Buren bĳ kunstenaars.

Kaartershuisje in het Leopold II park
Iedereen die een passie deelt voor steenkappen en letterbeitelen
Laatste zaterdag van elke maand (niet in juli en augustus)
Sonja Lapeire, tel. 0477 81 12 75, letterkappers@telenet.be
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DORPSANIMATIE RAMSKAPELLE (DAR)

HEEMKRING ‘RAMSCAPPLE AAN DEN YSER’

De vereniging Dorpsanimatie Ramskapelle (DAR) staat in voor de organisatie van kunstexpo’s
en historische thematentoonstellingen in en rond de Pastorie en Sint-Laurentiuskerk.

Heemkring ‘Ramscapple aan den Yser’ werd opgericht in 1998. De organisatie zoekt op,
verzamelt en inventariseert alles over Ramskapelle, Sint-Joris en Nieuwpoort en hun inwo
ners. Dit met het oog op latere publicatie of voor tentoonstellingen.

Daarnaast richten zĳ de jaarlĳkse nieuwjaarsreceptie in voor alle inwoners van Ramskapelle.
Verder zorgt DAR ook voor allerhande activiteiten en evenementen voor de dorpsinwoners:
concerten, ontmoetingsdag voor oud-Ramskapellenaren, wielerwedstrĳd, vrĳ podium,
zoektochten, quizzen, revues, bebloemingsacties, verbroederingsacties etc.
De vereniging brengt sinds 1980 vier keer per jaar een dorpskrant uit, waarin historische
thema’s en actuele onderwerpen aan bod komen. Het krantje is gratis voor alle inwoners van
het polderdorp Ramskapelle.

Voor alle inwoners, oud-inwoners en sympathisanten van het dorp Ramskapelle
Dries Claeys, tel. 058 23 40 43 of 0497 03 81 41, claeys_dries@hotmail.com

FERM RAMSKAPELLE
Ferm organiseert bĳeenkomsten voor vrouwen. Dit gaat van fietstochten, uitstappen,
crea-kooklessen tot vormende activiteiten.

Voor vrouwen van alle leeftĳden
Ann Vanderheeren, tel. 0477 61 37 92, ann.vanderheeren@skynet.be
Wendy Jonckheere, tel. 0498 54 80 72, duronfrank@hotmail.com

De vereniging is gespecialiseerd in het verhaal van beide Wereldoorlogen in Ramskapelle,
Sint-Joris en Nieuwpoort. Daarnaast is ze de basislegger van een bĳna volledige lĳst van
gesneuvelden en vermisten uit de Eerste Wereldoorlog. De Heemkring helpt iedereen (gratis
en in de mate van het mogelĳke) die zich bezighoudt met onze lokale geschiedenis.
De heemkring telt twaalf vrĳwilligers. Aan de toetreding is geen financieel aspect
gekoppeld. Al naar gelang de intensiteit van de opzoekingen of van de ontvangen
informatie, komt de heemkring bĳeen en beslist ze wat ermee te doen.
Walter Lelièvre, tel. 0486 44 40 14, dewally@scarlet.be

JEANNE PANNE HEKSENCOMITÉ
Het Jeanne Panne Heksencomité werkt rond de thema’s heksen, Nieuwpoortse geschiedenis
en folklore. Tĳdens de driejaarlĳkse historische evocatie rond het leven van de Nieuwpoortse
heks Jeanne Panne staat de vereniging in voor het verzorgen van het voorprogramma.
Het Jeanne Panne Heksencomité werkt ook actief mee aan evenementen in het kader
van hekserĳ, in eigen stad en elders: voordrachten, tentoonstellingen, ondersteuning van
allerhande gerelateerde initiatieven etc.

Voor iedereen die ouder is dan 18 jaar en de stad Nieuwpoort wil promoten

GEZINSBOND GROOT NIEUWPOORT

Jaarlĳks wordt een statutaire vergadering georganiseerd. Overige samenkomsten
vinden op onregelmatige basis plaats.

De Gezinsbond is er voor alle gezinnen: gezinnen met één, twee of meer kinderen; voor
éénoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen en grootouders.

Erwin Pelgrim, tel. 058 23 34 25 (van di t.e.m. za), pelgrim.e@gmail.com

De Gezinsbond staat in voor sociale, culturele, sportieve en educatieve activiteiten. Er is een
kinderoppasdienst. Jaarlĳks wordt een tweedehandsbeurs voor kinderartikelen georganiseerd. De afdeling van groot Nieuwpoort (Nieuwpoort, Sint-Joris en Ramskapelle) valt onder
de werking van het gewest Veurne.

KAART- EN AMUSEMENTSCLUB DE BINGS
, Prof. Blanchardlaan
bus GV03,
8670een
Koksĳde
De leden van de vereniging komen wekelĳks
samen om te28
manillen
of voor
spelletje
lotto en rummikub.

Voor alle gezinnen uit Nieuwpoort
Johan Hellinckx, tel. 0468 10 83 81

Centrum Ysara

www.nieuwpoort.gezinsbond.be

Wekelĳks wordt een spelnamiddag ingericht op dinsdag, telkens van 13 tot 17 u.
Dirk Nuyts, tel. 0475 36 52 90, dirksoly@gmail.com
Marc Delanghe, tel. 0498 32 05 47, delanghemarc205@gmail.com

6

7

KAARTERS- EN LOTTOCLUB
DE NIEUWPOORTSE GEPENSIONEERDEN
Voor gepensioneerden van 60 tot 92 jaar. Jaarlĳks lidgeld bedraagt 5 euro.
Wekelĳks een spelnamiddag op donderdag. De deuren openen om 13 u. en er wordt
gespeeld vanaf 14 u.
Werner Deleu – Nadia Dusselier

KAARTERSCLUB ‘MET DE MUIL’ RAMSKAPELLE
d’Oude Schole, Ramskapellestraat 86
Tien kaartingen (van eerste zaterdag van september tot laatste zaterdag van maart)
Marc Delanghe, tel. 0486 79 82 49, marc.delanghe7@gmail.com

-

KIWANIS NIEUWPOORT POLDER EN DUIN VZW
Kiwanis International is een internationale serviceclub die zich inzet voor de gemeenschap.
De afdeling in Nieuwpoort organiseert activiteiten van diverse aard waarbĳ de opbrengst
integraal gaat naar liefdadigheidsorganisaties.
De vereniging is voor iedereen toegankelĳk. Er is geen minimum leeftĳd. Leden krĳgen
toegang tot de club nadat ze via een ‘peter’ worden geïntroduceerd. De aanvaardings
commissie en de volledige ledentafel beslissen over het lidmaatschap.
Luc Neuville, tel. 0475 75 47 00, kiwanisnieuwpoort.be@outlook.com
www.kiwanisnieuwpoort.be

KLASSIEKE SCHEPEN NIEUWPOORT (KSN)
Klassieke Schepen Nieuwpoort streeft ernaar om alle klassieke schepen met Nieuwpoort als
thuishaven te verenigen. Ze nemen deel aan diverse maritieme evenementen en organiseren
de Open Klassieke Schepen in Nieuwpoort. Ook steunen ze goede doelen door middel van
zeiltochten met klassieke schepen.
Daarnaast dragen ze hun kennis over aan anderen en geven ze praktische opleidingen met
het oog op het behalen van een vaarvergunning. Tot slot wil de vereniging jongeren warm
maken voor de toekomst van het klassiek varen.
Voor alle liefhebbers van klassieke schepen.
Roger Linthout, tel. 0486 87 40 45, roger.linthout@hotmail.com
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KONINKLĲKE KATHOLIEKE FANFARE NIEUWPOORT

KATHOLIEKE VERENIGING LANDELĲKE VROUWEN (K.V.L.V.)

De Koninklĳke Katholieke Fanfare staat sinds 1882 in voor het opluisteren van talrĳke
plechtigheden in Nieuwpoort. Daarnaast verzorgt de fanfare ook eigen concerten.

De vereniging organiseert samenkomsten voor landelĳke vrouwen: crea-kooklessen,
sportactiviteiten, uitstapjes etc.

De vereniging stelt instrumenten (klarinet/dwarsfluit/altsax/trompet) ter beschikking voor
haar leden. De huur hiervan is gratis.
Voor vrouwen vanaf 35 jaar
Vrĳdagavond: slagwerk om 18.30 u., blazers vanaf 20.15 u.
Voor iedereen tussen 7 en 99 jaar. Leden hebben bĳ voorkeur kennis van notenleer.
Slagwerk kan ter plaatse worden aangeleerd.
Michel Depotter, tel. 058 23 39 41 of 0476 72 28 73 (na 18 u.), depotter_michel@live.be
Koninklĳke Katholieke Fanfare Nieuwpoort

KONINKLĲKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK
De vereniging streeft ernaar om postzegelverzamelaars te verenigen en treedt op als
ambassadeur van de filatelie.
Jaarlĳks organiseert de vereniging op de derde zaterdag van september de Nationale
Postzegel- en Ruilbeurs. De beurs gaat door in zaal Iseland van de stedelĳke Vismĳn. Verder
staan diverse prĳskampen en tentoonstellingen op het programma. Alle leden ontvangen
een maandelĳks tĳdschrift met clubnieuws en filatelistische info. Tevens wordt de maandelĳkse veiling onder de leden erin vermeld en krĳgen zĳ de mogelĳkheid tot aankoop van
filatelistisch materiaal aan gunstprĳzen.

Hotel Cosmopolite, Albert I laan 141
Voor iedereen vanaf de leeftĳd van 6 jaar
Eerste zondag van de maand (niet in juli en augustus) van 9.45 tot 12.15 u.

Marie-Rose Calliauw, tel. 058 23 32 64, marierosecalliauw@hotmail.com

MARKANT
Onder het motto ‘bĳblĳven is beslist leuker met vriendinnen’ richt Markant culturele,
sportieve en ontspannende activiteiten in. Ze streven volop naar gelĳke kansen en bouwen
aan een duurzame en zorgzame samenleving. Want vrouwen inspireren andere vrouwen.

Voor actieve en ondernemende vrouwen. Het inschrĳvingsgeld bedraagt 45 euro per
jaar. Leden ontvangen ook het Markantmagazine.
Annemarie Van Den Bussche, tel. 058 23 14 80 of 0496 79 75 09, amvbussche@gmail.com
www.markantvzw.be/nieuwpoort

NIEUWPOORT CONCERT BAND VZW
De Nieuwpoort Concert Band is een harmonieorkest bestaande uit een vĳftigtal muzikanten.
Het gevarieerde repertoire omvat originele stukken voor harmonie en arrangementen van
film-, jazz-, pop- en klassieke muziek.
De leden treden regelmatig op in en buiten Nieuwpoort. Onder leiding van dirigente Cindy
Schrĳvers geven ze het beste van zichzelf tĳdens een achttal concerten per jaar.

Oscar Lingier, tel. 058 23 37 42, em026@skynet.be
www.pzcwesthoek.be

Iedereen met gevoel voor muziek kan het hele jaar door gratis lid worden van de
Nieuwpoort Concert Band. Je beschikt bĳ voorkeur over een eigen instrument.
Ives Merlevede, tel. 0496 78 05 04, ives.merlevede@gmail.com

KOOR OPPORTUS

www.nieuwpoortconcertband.be

Het repertoire van Koor Opportus is zeer uiteenlopend. De groep staat onder leiding van
dirigente Els Debevere, de Nieuwpoortse stadsbeiaardier. Koor Opportus geeft verschillende
muziekoptredens en werkt ook mee aan allerhande stadsactiviteiten.

Nieuwpoort Concert Band

Het zangkoor bestaat uit een veertigtal volwassen leden van verschillende leeftĳden.
Els Debevere, els.debevere@skynet.be
Opportus
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NIEUWPOORT ONTMOET NIEUWPOORTENAREN

PANTHEATER

Nieuwpoort Ontmoet Nieuwpoortenaren is een kleine vereniging die houdt van een streepje
muziek. In samenwerking met Stad Nieuwpoort werden al verschillende muzikale projecten
op touw gezet.

Toneelvereniging PanTheater put voor zĳn voorstellingen graag uit het internationale,
klassieke repertoire. Vaak brengen ze ook eigen bewerkingen van bekende toneelstukken of
boeken. Het PanTheater brengt zĳn voorstellingen steeds in het Nederlands.

Iedereen, van jong tot oud

De toneelvereniging is er voor alle leeftĳden.

Francky Coopman, tel. 050 31 57 24 of 0479 83 83 39, francky.coopman@hotmail.com

Paul Houwen, tel. 059 27 74 73 of 0475 86 91 02, info@pantheater.be
www.pantheater.be

NIEUWPOORTSE BEIAARDVERENIGING
De Nieuwpoortse Beiaardvereniging wil de belangstelling voor de beiaard levendig houden.
Daarom zorgt de vereniging voor de logistieke ondersteuning van de zomerconcerten opwoensdagavond, van half juni tot half september. Hierbĳ worden ook gastbeiaardiers
uitgenodigd
uit binnen- en buitenland.
Daarnaast wil de vereniging een zo groot mogelĳk publiek bereiken door de organisatie van
extra concerten op diverse Nieuwpoortse locaties, dit in samenspel met andere culturele
verenigingen of muziekbands.
Met kleine muziekoptredens op een mobiele beiaard kan het publiek de uitvoerder van
dichtbĳ aan het werk zien.

PASAR
Vrĳetĳdsorganisatie Pasar geeft je inspiratie om nog meer te genieten van je vrĳe tĳd.
Wandel- en fietstochten, uitstapjes en reisvoordrachten: iedereen vindt zĳn gading in het
aanbod van de vereniging. Ook organiseren ze theater- en ‘terug in de tĳd’- wandelingen in
Nieuwpoort.

Alle activiteiten staan open voor leden en niet-leden.
Greet Boydens, tel. 058 23 25 45, greetboydens@hotmail.com
www.pasar.be/nieuwpoort

De Nieuwpoortse Beiaardvereniging stelt zich open voor iedereen, jong en oud, die
het belang van het eigen cultureel erfgoed naar waarde weet te schatten. Iedereen
met een ruime muzikale en culturele interesse kan lid worden.
Trui Herman, tel. 0476 87 18 78 of 058 51 42 44
nieuwpoortse.beiaardvereniging@gmail.com
Nieuwpoortse Beiaardvereniging

OPENATELIER2014
Binnen de groep zĳn verschillende kunsttechnieken vertegenwoordigd: tekenkunst, portrettekenen, kalligrafie, schilderkunst met olieverf en acryl, werken met soft pastel, grafiek etc.
OpenAtelier2014 profileert zich als mensen die hun artistieke kronkels willen en durven
delen met anderen tĳdens tentoonstellingen en toonmomenten. Het doel van de vereniging
is om mensen samen te brengen in een artistiek kader.

Voor iedereen die creatief wil bezig zĳn.
Christiaan Hautekeete, tel. 0497 62 63 83, christiaan.hautekeete@skynet.be
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REUZENGILDE JAN TURPĲN NIEUWPOORT
De Nieuwpoortse reuzen treden dankzĳ Reuzengilde Jan Turpĳn Nieuwpoort op als belangrĳke vertegenwoordigers van onze stad, zowel op evenementen in eigen land als daarbuiten.
De reuzenfamilie, met Jan Turpĳn aan het hoofd, telt negen leden. Met een lengte van meer
dan 10 m en een gewicht van maar liefst 750 kg is Jan Turpĳn de grootste door mensen
gedragen reus van Europa. In eigen stad is het telkens uitkĳken naar het driejaarlĳkse Reuze
Feest.

Reuzengilde Jan Turpĳn Nieuwpoort is voortdurend op zoek naar sterke dragers om
op stap te gaan met de reuzen. Dragers kunnen zich aanmelden vanaf de leeftĳd van
+/- 16 jaar.
Sanne Ramboer, tel. 0471 01 37 76, sanneramboer@hotmail.com
www.jan-turpĳn.be

STEDELĲKE ACADEMIE VOOR PODIUMKUNSTEN WESTHOEK (StAPwest)
Richting muziek
De hoofdfocus van StAPwest ligt op muzieklessen (instrument, zang, muziektheorie etc.) voor
kinderen en jongeren, maar ook volwassenen vinden hun weg naar de school!
Het aanbod voor volwassenen stelt een ruime waaier aan mogelĳkheden voor. In de klassieke
richting kies je uit heel wat instrumenten of zang. Je kunt ook kiezen uit de opties oude
muziek en jazz-pop-rock.

Richting woord
Op een speelse manier leer je met een zuivere uitspraak en een correct stemgebruik
spreken. Je leert jezelf expressief uiten met taal en lichaam. De opleiding is bedoeld voor
kinderen, jongeren en volwassenen.

Richting dans (enkel in Koksĳde)
StAPwest biedt een kwalitatief, hoogstaande opleiding waar dansplezier centraal staat. De
cursus dans is er voor iedereen en start met een basisopleiding. Ook voor volwassenen wordt
een speciale cursus ingericht.

Cultuurhuis, Hoogstraat 2, Nieuwpoort / Muziekacademie, Noordstraat 18, Veurne
Voor iedereen met een passie voor muziek, dans of woordkunst.
Kathleen Feryn, tel. 058 23 51 43 (afdeling Nieuwpoort), stapwest@nieuwpoort.be
of tel. 058 33 56 01 (hoofdschool Veurne), stapwest@veurne.be
www.stapwest.be
Stapwest – Stedelĳke Academie voor Podiumkunsten Westhoek
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TONEELVERENIGING WILLEN IS KUNNEN RAMSKAPELLE

VRIENDEN VAN HET PATRIMONIUM

Willen is Kunnen Ramskapelle is een toneelgroep die één klucht speelt gedurende verschillende voorstellingen tussen eind november en midden december. Een klucht is een kort en
komisch toneelstuk.

De werking van de Vrienden van het Patrimonium Nieuwpoort spitst zich toe op vĳf punten:
× studie van het verleden van de stad Nieuwpoort;
× opvolging van het (cultuur)historisch patrimonium in Nieuwpoort;
× nazicht van publicaties over het stedelĳk (cultuur)historisch patrimonium;
× verzamelen van kritische geschiedschrĳving over Nieuwpoort;
× in herinnering brengen van belangrĳke feiten / gebeurtenissen uit het stedelĳk verleden.

Nieuwe toneelspelers zĳn steeds van harte welkom.

Voor spelers vanaf 18 jaar. De voorstellingen zĳn geschikt vanaf 5 jaar.
Adina Counye, tel. 0473 48 09 61, adina.counye@skynet.be
Patrick Devriendt, tel. 0476 76 89 61

De Vrienden van het Patrimonium geeft drie keer per jaar de Nieuwpoortse archiefkrant Elck
zegg’het voorts uit. De digitale versie van elk nieuw nummer kan je worden toegestuurd. Mail
hiervoor naar guido.demerre@gmail.com.

VERENIGD RAMSKAPELLE

Cultuurhuis, Hoogstraat 2

De vereniging staat in voor de organisatie van de ‘Dag van Ramskapelle’. Dit evenement
wordt ingericht op het dorpsplein van Ramskapelle en vindt jaarlĳks plaats op de tweede
zondag van augustus.

Voor personen met een interesse voor het patrimonium en de geschiedenis van de
stad Nieuwpoort. Lid worden gebeurt telkens op voordracht of per kandidering.
De vierde woensdag van de maand (niet in juli en augustus), telkens van 14 tot 16 u.
Guido Demerre, tel. 058 23 40 62, guido.demerre@gmail.com

Verenigd Ramskapelle is er voor alle leeftĳden.
Sabine Slembrouck, sabine.slembrouck@proximus.be
Dag van Ramskapelle

VFG NIEUWPOORT
VFG Nieuwpoort is een socioculturele vereniging voor personen met een beperking of
chronische ziekte en hun netwerk.
De organisatie zorgt voor allerhande activiteiten zoals infosessies en daguitstappen. Elke
eerste dinsdag van de maand staat een creatieve bezigheid op het programma. De laatste
dinsdag wordt boccia gespeeld. De tweede dinsdag van de maand wordt voorbehouden
voor een sociocultureel evenement.

WESTHOEK ACADEMIE (WAK)
De Westhoek Academie organiseert onderwĳs beeldende kunst voor kinderen, jongeren
en volwassenen. Daarbĳ komen verschillende kunstvormen aan bod: tekenen, kleurenleer,
schilderen en boetseren. De Westhoek Academie wil de kunstenaar in jezelf steunen en
begeleiden op zoek naar jouw talent.

Kinderen vanaf 6 jaar, jongeren vanaf 12 jaar en volwassenen vanaf 18 jaar.
Inschrĳven kan tot 30 september.
Secretariaat, Veurnelaan 109, Koksĳde, tel 058 53 27 00, westhoekacademie@koksĳde.be
www.westhoekacademie.be.
Westhoek Academie Koksĳde

Voor iedereen vanaf de leeftĳd van 18 jaar.
Jenny Desaegher, tel. 0477 48 50 76, jennies123@hotmail.com
www.vfg.be

WILLEMSFONDS NIEUWPOORT
Het Willemsfonds biedt een grote portie cultuur aan: lezingen, debatten, themawandelingen,
voorstellingen, concerten, daguitstappen, meerdaagse reizen, proeverĳen, etentjes, tentoonstellingen, museumbezoeken etc.

Voor iedereen die met anderen cultuur wil ervaren. Geen minimum leeftĳd.
Maurice Bellefroid, tel. 058 23 60 56 of 0475 66 43 42, info@willemsfondsnieuwpoort.be
www.willemsfonds.be / www.willemsfondsnieuwpoort.be
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JEUGD
8STE FOS SEA SCOUTS SEA GUIDES ’T VLOEDGAT NIEUWPOORT
Het 8ste FOS is een gemengde jeugdbeweging die jongeren een zinvolle vrĳetĳdsbesteding
aanbiedt. Als extra uitdaging nemen ze er nautische activiteiten bĳ. De kinderen worden
verdeeld in vĳf leeftĳdsgroepen en leren de buurt verkennen, ravotten, samen activiteiten
doen en verantwoordelĳkheid nemen.

Clublokaal, Paul Orbanpromenade 7/9 (ingang via Dienstweg Havengeul)
Voor kinderen en jongeren met een hart voor avontuur
Elke zaterdag, van 14 tot 17.30 u.
Oscar Van Geet (Eenheidsleider), tel. 0474 13 92 05, eenheid@seascouts-nieuwpoort.be
www.seascouts-nieuwpoort.be
8ste FOS Sea Scouts Sea Guides Nieuwpoort
8stefosnieuwpoort

CHIRO DE BRANDING NIEUWPOORT
De Chiro is de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen. Via spel doen kinderen en jongeren
ervaringen op, leren ze samenleven en ontwikkelen ze een kĳk op zichzelf en de wereld.
Iedereen mag drie keer gratis proberen, daarna moet je jezelf inschrĳven. Het chirojaar start
traditioneel in de derde week van september, maar inschrĳven kan het hele jaar door. In
Nieuwpoort is er een jongens- en een meisjesafdeling.

Chirolokaal Tuimelding, Dudenhofenlaan 2A
Voor kinderen en jongeren van 6 (en in het eerste leerjaar zitten) tot en met 18 jaar
Elke zondag, van 14 tot 18 u.
Jongens: Rik Lips, tel. 0498 92 92 04 en Katleen Bourgeois, tel. 0497 64 24 66,
leiding@chirodebrandingjongens.chirosite.be
Meisjes: Christophe Dalle, tel. 0487 27 81 81 en Sien Depotter, tel. 0479 17 05 25
chiromeisjesnieuwpoort@hotmail.com
www.chirodebrandingjongens.chirosite.be / www.chiromeisjesnieuwpoort.chirosite.be
Chirojongens De Branding Nieuwpoort / Chiromeisjes De Branding Nieuwpoort

18

© Igor van de Poel (ID/ photo agency)

19

SPORT
BALLETSCHOOL ALLANAH WERANGA VZW
De dansschool heeft een ruim aanbod van dansopleidingen: ballet, klassiek en modern, jazz
en tapdans. Op zaterdagnamiddag is er ook kleuterdans voor kinderen vanaf het tweede
kleuter. Tĳdens de wekelĳkse lessen wordt gefocust op de danstechniek, zonder dat het
dansplezier vergeten wordt. De leerlingen tonen regelmatig hun kunnen tĳdens optredens.

Turnzaal van Vrĳe Basisschool Stella Maris, Willem De Roolaan 72
Voor jongens en meisjes vanaf 5 jaar
ballet.aw@gmail.com
www.balletschoolallanahweranga.be
Balletschool Allanah Weranga

DAMESTURNEN YDRIMA
Turnclub Ydrima is een afdeling van Markant Nieuwpoort (zie p. 11). De vereniging organiseert iedere donderdag een sportmoment voor dames.

Turnzaal van Vrĳe Basisschool Stella Maris, Willem De Roolaan 72
Voor sportieve dames vanaf 40 jaar
Elke donderdag om 20 u. (niet tĳdens schoolvakanties)
Diane Mylle, tel. 0475 34 40 93, de-arend@telenet.be

DANSCLUB IDUNA NIEUWPOORT
Bĳ Dansclub Iduna kun je verschillende standaarddansen aanleren én beoefenen: wals,
tango, rumba, chachacha, swing, jive, mambo etc.

Cafetaria van Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14
De dansclub is er voor jong en oud, tot zolang de gezondheid het toelaat.
Maandag- en woensdagmiddag
Thérèse De Neve, tel. 058 23 07 39 of 0486 52 29 67, detroyerdeneve@telenet.be

20

© Igor van de Poel (ID/ photo agency)

21

FOOTBALL ACADEMY NIEUWPOORT (F.A. NIEUWPOORT)
Football Academy Nieuwpoort is een familiale voetbalclub voor voetballiefhebbers in en
rond Nieuwpoort. Gezonde sportieve ambitie om de spelers te helpen groeien, gaat hand in
hand met een gezellige sfeer.
Voetbalterrein stedelĳk sportpark, Dudenhofenlaan 2D
Iedereen vanaf 4 jaar

Terreinen van Sport Vlaanderen, Brugsesteenweg 9
Iedereen tussen 7 en 99 jaar
Maandag van 19 tot 22 u. en zondag van 10 tot 12 u. (van april tot september)
Sofie Vertongen, tel. 0495 81 81 40, khgstsebastiaannieuwpoort@hotmail.com
Khg Sint Sebastiaan Nieuwpoort

fanieuwpoort.be
Voorzitter Youri Legein, tel. 0475 25 38 49 of secretaris Karel Dewilde, tel. 0494 64 79 01
FA Nieuwpoort - FAN

GALLERY 34
Gallery 34 is een volleybalploeg die deelneemt aan een wekelĳkse competitie. Er worden
evenwel geen gezamenlĳke trainingen georganiseerd.

KONINKLĲKE TAFELTENNISCLUB NIEUWPOORT (K.T.T.C.N.)
Clubleden spelen tafeltennis op recreatief en competitief niveau. Op woensdag zĳn van
18.15 tot 19.15 u. de beginnende jeugdspelers aan het werk. Tussen 18.45 en 20.15 u. wordt
er gespeeld volgens een doorschuifsysteem waarop ook de meer gevorderde jeugdspelers
welkom zĳn. Voor wie niet deelneemt aan één van de begeleide trainingssessies is er
wekelĳks op woensdag vrĳe training tussen 19 en 22 u. en op zondag van 10 tot 12 u.

Tafeltennissers van 8 tot 88 jaar
De ploeg staat open voor oud-volleybalspelers die de sport op competitief niveau
hebben beoefend.
Wekelĳkse competitie, doorgaans op vrĳdagavond of zondagmorgen
Stephan Vileyn, tel. 0473 17 35 30

Lieven Verdonck, tel. 058 23 95 98, lieven@ttcn.be
Training op woensdag en zondag
www.ttcn.be
Koninklĳke TafeltennisClub Nieuwpoort

JEANNE PANNE BIKERS
De leden leggen per mountainbike/e-mountainbike wekelĳks lokale ritten af en/of nemen
deel aan toertochten in Vlaanderen en Nord Pas de Calais (FR).

Iedereen is welkom. Let op: de mountainbikeclub beschikt niet over een jeugdwerking.
Wim Verhegge, wimverhegge@hotmail.com
www.jeannepannebikers.weebly.com
Jeanne Panne Bikers

KONINKLĲKE HANDBOOGGILDE SINT-SEBASTIAAN
In het zomerseizoen wordt op staande wip geschoten, tĳdens de wintermaanden staat de
liggende wip op het trainingsschema. Het lidgeld (inclusief verzekering) bedraagt 20 euro
voor volwassenen. Jongeren betalen 15 euro.
Wie geïnteresseerd is om te leren boogschieten, is welkom voor een initiatie. Al het benodigde sportmateriaal is ter plekke aanwezig. Clubleden geven je graag uitleg.
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KONINKLĲKE VROLĲKE WIELRĲDERS NIEUWPOORT (K.V.W.N.)
De vereniging organiseert tĳdens het wielerseizoen fietsuitstappen tussen 40 en 150 km. Op
het einde van het wielerseizoen dienen leden hun inschrĳving te hernieuwen. Samen met de
verlenging van het clublidmaatschap kun je ook nieuwe kledĳ bestellen.
Jaarlĳks wordt een extra 28 euro aangerekend die je betaalt in het begin van het seizoen. Dit
bedrag is voor de verzekering bĳ de Koninklĳke Belgische Wielrĳdersbond (KBWB) waardoor
je ook automatisch BWB-lid wordt. Bĳ het vertonen van je BWB-lidkaart op wielerwedstrĳden,
krĳg je bovendien vermindering op de toegangsprĳs. Bĳ het rĳden van een brevet ingericht
onder BWB-vleugels, betaal je ook minder.
Voor wielerliefhebbers vanaf 16 jaar
Op woensdag, zaterdag en zondag tĳdens het wielerseizoen (maart-september)
Matthias Zwaenepoel / Roger Maes, tel. 0486 76 12 50, matthias_zwaenepoel@yahoo.com
www.kvw-nieuwpoort.be
Koninklĳke Vrolĳke Wielrenners Nieuwpoort
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KONINKLĲKE YACHT CLUB NIEUWPOORT VZW (K.Y.C.N.)
De K.Y.C.N. is een jonge en dynamische vereniging met een actieve clubwerking: toertochten, clubwedstrĳden, sociale activiteiten en een zeilschool.
Daarnaast organiseert de vereniging grote zeilevenementen zoals Europese en Wereldkampioenschappen. De Sailing Academy verzorgt zeilopleidingen op het Spaarbekken met
Optimist en Caravelle. De gevorderde zeilers gaan op zee met RS Feva en Laser Vago.
Zeilers vanaf 8 jaar
Tel. 058 23 44 13, info@kycn.be
www.kycn.be
Koninklĳke Yachtclub Nieuwpoort

KTC ISSERA VZW
Bĳ tennisclub KTC Issera vzw kunnen beginners en gevorderden zich van hun sportiefste
kant laten zien. Voor de jeugd zĳn er lentestages, zomerkampen, wintertrainingen, begeleid
tennissen etc. Volwassenen kunnen zich uitleven met Start 2 Tennis en tennistrainingen.
Op competitief vlak organiseert de club heel wat tornooien en wedstrĳden. Vanaf 6 jaar
kunnen leden deelnemen aan korte wedstrĳden en zomertornooien. Daarnaast worden
verschillende groepslessen gegeven. Ontspanning kan zeker niet ontbreken. Daarom vinden
regelmatig dubbelavonden, seniorennamiddagen en aperitiefzondagen plaats.

Buitenterreinen in het Astridpark
Tennissers vanaf 4 jaar.
Tel. 058 23 60 40, secretaris@issera.be
www.issera.be
KTC Issera

MINIVOETBAL DASSEN
Stedelĳke sportzaal, Leopold II park
De vereniging Minivoetbal Dassen is er voor iedereen tussen 18 en 55 jaar.
Donderdagavond van 20.30 u. tot 22 u. (van september tot juni, niet op feestdagen)
Joost Vandermarcke, tel. 0498 16 28 45, ann.decruyenaere@telenet.be
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NEW GYM VZW

NIEUWPOORTSE DUIKCLUB VZW (N.D.C.)

New Gym Nieuwpoort beschikt over een kleine maar krachtige zaal met alle nodige toestellen en gewichten om krachtsport, bodybuilding of fitness te beoefenen.

Sportduiken is een uitdagende en fascinerende sport voor mensen met verantwoordelĳkheidszin. De Nieuwpoortse Duikclub is een NELOS-duikschool waar je de nodige brevetten
kunt behalen. NELOS (Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en Sport) verenigt
het grootste deel aan onderwatersportclubs uit Vlaanderen en België.

Je kunt er trainen per beurt of met een voordelige 10-beurtenkaart. Ook maand- en jaarabonnementen zĳn mogelĳk.

Stedelĳk sportpark, Dudenhofenlaan 2B
Iedereen is welkom vanaf 16 jaar.
Maandag tot vrĳdag tussen 17 u. en 20.30 u.
newgym@proximus.be
New Gym Nieuwpoort

NEWPORT FISHING CLUB
De Newport Fishing Club verenigt beoefenaars van het sportvissen.
Voor alle liefhebbers van de hengelsport
Er wordt meestal gevist in het weekend.
Dit gebeurt enkel als de wind het toelaat en op afspraak.
Patrick Legein, tel. 058 23 93 85, patrick.legein@skynet.be

Stedelĳk zwembad, Leopold II park (winter)
De Drie Vĳvers, Smekaertstraat 37, Adinkerke (zomer)
Duiken kan vanaf 14 jaar. Zwemvaardigheid is een belangrĳke vereiste om toe te
treden tot de duikclub.
Andy Magherman, tel. 0479 53 24 29, andy.magherman@nieuwpoortseduikclub.be
www.nieuwpoortseduikclub.be
NDC Nieuwpoortse Duikclub vzw

NIEUWPOORTSE PETANQUECLUB
Petanque is een ballensport die per twee of met drie spelers gespeeld wordt. Er wordt ook in
competitieverband gespeeld. De Nieuwpoortse Petanqueclub is aangesloten bĳ de Petanque
Federatie Vlaanderen.

Overdekte petanquehal of buitentereinen, Dudenhofenlaan 2A
Voor iedereen vanaf 12 jaar

NIEUWPOORTSE ATLETIEKCLUB VZW (NAC)
Je kunt bĳ de Nieuwpoortse Atletiekclub terecht voor looptrainingen en -wedstrĳden. Voor de
jongste sporters zĳn de lessen in spelvorm. Vanaf 9 jaar wordt meer competitief gewerkt en
krĳg je alle aspecten van de atletieksport aangeleerd.
De mogelĳkheid bestaat om trainingen mee te volgen vooraleer je beslist om je aan te sluiten
bĳ de vereniging. Lidgeld bedraagt 120 euro per jaar, vanaf 1 april tot eind oktober 20 euro.

Training: woensdag, vrĳdag en zaterdag om 14 u. Competitie: donderdag en zondag
Will Verleye, tel. 0478 54 28 82, elianne.luchie@telenet.be

NIEUWPOORTSE RECREATIEVE BADMINTONCLUB (N.R.B.C.)
Bĳ de Nieuwpoortse Recreatieve Badmintonclub staat het plezier steeds voorop.

Stedelĳk sportpark, Dudenhofenlaan 2B.

Stedelĳke sportzaal, Leopold II park

Voor atleten vanaf 6 jaar

Badmintonspelers vanaf 7 jaar (kinderen worden vergezeld door een ouder).

Eddy Louwie, tel. 0485 18 07 60, eddy.louwie@telenet.be

Donderdag van 17 tot 18.30 u.
Maandag van 20 tot 22.30 u.
Kris Vansteelant, tel. 0472 39 06 59, kris.vansteelant@gmail.com
www.badmintonnieuwpoort.com
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NIEUWPOORTSE SCHAAKKRING
SK Trianon is een voetbalploeg die actief is in de ‘Beker van de Westkust’. Dit tornooi wil het
liefhebbersvoetbal in competitieverband tussen verschillende ploegen in leven houden en
dit in een aangename, ontspannende, sportieve en vriendschappelĳke sfeer.

Kaartershuisje, Leopold II park
Voor alle liefhebbers van de schaaksport
Elke vrĳdag om 19.30 u.
Willy Vandeberghe, tel. 058 23 54 65, willy_vandenberghe@yahoo.com

NIEUWPOORTSE WAPENSPORTKRING VZW
Bĳ de Nieuwpoortse Wapensportkring vzw oefenen leden zich in het sportschieten én
recreatief schieten.
Je kunt er elke woensdag terecht vanaf 19 u. Om de twee weken is de schietstand open op
vrĳdag vanaf 19 u. Clubleden trainen ook tweewekelĳks op zondag tussen 9 en 11.45 u.

Schietstand onder het Koning Albert I-monument, Sluizen 1.
Iedereen met een passie voor de schietsport kan toetreden tot de Nieuwpoortse
Wapensportkring. De minimumleeftĳd voor leden is 6 jaar.
John Wackenier, tel. 0477 99 30 75, nwsvzw@telenet.be
www.nieuwpoortsewapensportkring.be
Nieuwpoortse Wapensportkring

OP ZOLDER MINI RACING CLUB NIEUWPOORT
Slotracing is racen met elektrisch aangedreven (12 V) autootjes op schaal, die op een
baan worden geleid in een gleuf (‘slot’). De club bezit twee racecircuits: een baan met vier
rĳstroken en een omloop van 25 meter en een baan met acht rĳvakken en 31 meter omloop.
Op de club wordt geracet met autootjes op schaal 1/32 en 1/24, ongeveer 12 à 17 cm groot.
De snelste wagentjes halen een topsnelheid van 100 km/u.
‘t Schorrehof (zaal ‘t Kraaiennest), Marktplein 16.
Er is clubavond op vrĳdag voor 16+ van 20 tot 00 u. Eenmaal per maand is er op
zaterdag clubnamiddag voor jongeren vanaf 7 jaar (VDP+ is geldig).
Urbain Jonckheere, op.zolder@slotracing.be
www.slotracing.be
rc_club_nieuwpoort
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RACING CLUB NIEUWPOORT
Racing Club Nieuwpoort organiseert ‘vrĳ rĳden’ met radiogestuurde auto’s.
Stedelĳke sportzaal, Leopold II park

VLAAMSE YACHTHAVEN NIEUWPOORT
(VYNIEUWPOORT) / VLAAMSE VAARSCHOOL
Bĳ de Vlaamse Vaarschool volg je theorie- en praktĳkopleidingen voor motorboten en
zeiljachten. De cursussen zĳn op maat van beginners en gevorderden.

Iedereen kan deelnemen, er is geen leeftĳdsbeperking.
Elke laatste zondagmiddag van de maand, telkens van 12.30 u. tot 17.30 u.
Tom Calcoen, tom.calcoen@telenet.be
Racing Club Nieuwpoort

SURFCLUB WESTENDE | NIEUWPOORT

Voor iedereen vanaf 17 jaar die wil leren varen met
motorboot of wil leren zeilen op zee.
Eric Van Audenrode, tel. 058 23 52 32, zzs@vynieuwpoort.be
www.vlaamsevaarschool.be
Vlaamse Vaarschool

Surfclub Westende | Nieuwpoort is actief op twee locaties en heeft meer dan 600 leden. Er
vinden het hele jaar sportieve activiteiten plaats. De focus ligt op alle soorten watersport:
windsurfen, stand up paddle board etc. Geïnteresseerden kunnen er deelnemen aan
surflessen en allerhande kampen en stages. Ter plekke materiaal huren behoort tot de mogelĳkheden. In beide afdelingen van de Surfclub Westende | Nieuwpoort staat een enthousiaste
barcrew ter beschikking voor de nodige versterking van de innerlĳke geest.

De Kwinte, Koning Ridderdĳk 100, Westende / Koko Loco, Spaarbekken
Voor iedereen die van watersport én -beleving houdt.
Geert Uytterhoeven, tel. 058 23 14 04, geert@kokoloco.be
www.surfclubwn.be
Surfclub Westende-Nieuwpoort
surfclubwn

TAEKWONDO CHINDOJANG NIEUWPOORT
Taekwondo Chindojang Nieuwpoort is de taekwondoclub van Meester Chin Yun Sup (8e dan).
Leden trainen tweemaal per week.
Taekwondo is een verdedigingskunst die zĳn oorsprong vindt in het middeleeuwse Korea.
Kenmerkend is het grote gamma aan arm- en beentechnieken die je zowel in verdedigend
als aanvallend aspect kunt aanwend

Stedelĳke sportzaal, Leopold II park
Voor iedereen vanaf de leeftĳd van 6 jaar.
Maandag van 19 tot 20.30 u. en op vrĳdag van 18.30 tot 20 u.
Steven Jansens, tel. 059 25 04 69 of 0475 75 08 61, jansens.scdk@telenet.be
www.chindojang.be
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VOETBALCLUB ASTRA

VVW WESTHOEK VZW

Voetbalclub voor volwassenen. Elke zaterdag wedstrĳd om 15 u. Er worden geen trainingen
georganiseerd.

De vereniging focust zich op het varen met een motorboot. Tegelĳk streeft ze naar een
verdere verspreiding van de watersport in zĳn totaliteit.

Marktplein 14

Karel Dewilde, tel. 0494 64 79 01

VOLLEY THE NEWPORT TIMES
De volleybalvereniging is actief in het Schakeltoernooi, een recreatieve volleybalcompetitie
in de Westhoek die loopt van september tot eind mei.
Voor liefhebbers van volleybal.
Koen Nottebaere, tel. 0473 79 42 62
www.schakelvolley.weebly.com

VRĲE ZWEMMERS NIEUWPOORT (V.Z.N.)

De haven is speciaal aangelegd voor motorboten en blĳft de ganse dag toegankelĳk. VVW
Westhoek is de uitvalsbasis voor kleine en grotere vaartochten op de binnenwateren en op zee.
Voor al wie gepassioneerd is door het motorbootvaren
Tel. 0486 15 95 89 (havenmeester: voor noodgevallen), tel. 0478 33 58 13 (secretariaat)
of tel. 0479 48 64 66 (clubhuis: restaurant De Ark), vvw-westhoek@telenet.be
www.jachthaven-vvw-westhoek.be

WANDELCLUB NIEUWPOORT VZW
Wandelclub Nieuwpoort vzw is een bloeiende wandelvereniging waar kameraadschap
centraal staat. Jaarlĳks staan vĳf tochten op het programma waaraan iedereen – tegen een
kleine vergoeding – kan deelnemen. Bĳ deze wandelingen geldt een ledenkorting.
De vereniging organiseert jaarlĳks ook vĳf busreizen naar een bestemming in België. Daar
neemt de club deel aan wandeltochten, erkend door Wandelsport Vlaanderen. Intekenen op
deze dagreizen kan alleen wanneer je bĳ de club aangesloten bent.

Wie voldoende watergewenning heeft en vlot 25 m kan zwemmen, kan bĳ de Vrĳe
Zwemmers Nieuwpoort terecht om de verschillende zwemstĳlen aan te leren.

Iedereen is welkom bĳ de vereniging. Tot 12 jaar betaal je geen lidgeld. Volwassenen
betalen jaarlĳks 14 euro. Het tweede gezinslid (en volgenden) betaalt 12 euro.

Tĳdens de trainingen ligt de focus op de juiste techniek van elke zwemstĳl alsook op start- en
keertechnieken.

Lieven Hostens, tel. 0468 26 06 89, lieven.mieke@telenet.be

Als zwemmer kun je binnen de vereniging kiezen tussen een recreatief of een competitief
parcours. Wie gemotiveerd is en de wil heeft om op regelmatige basis te trainen, kan vanaf 6
jaar deelnemen aan de wedstrĳden.

www.wandelclubnieuwpoort.be
Wandelclub nieuwpoort

Stedelĳk zwembad, Leopold II park
Vanaf de leeftĳd van 5 jaar kun je bĳ V.Z.N. leren zwemmen
Voorzitter: Gino Claeys
Hoofdtrainer: Anneke Roelof, annekeroelof@hotmail.com
tel. 0468 26 72 47, vznsecretariaat@hotmail.com of zwemschool.vzn@hotmail.com
www.vzn.be
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WATERPOLO CLUB NIEUWPOORT (W.P.C.N.)

WIELERTOERISTENCLUB NIEUWPOORT (W.T.C.N.)

Je leert de basistechnieken van het waterpolo aan. Het welzĳn van de speler en de techniek
van de sport staat centraal. Iedereen traint op zĳn eigen niveau maar met voldoende inzet.

De Wielertoeristenclub Nieuwpoort spitst zich toe op het promoten van het fietstoerisme. De
sporters rĳden hierbĳ aan een snelheid van gemiddeld 22 à 30 km/u.

Jeugdspelers doorlopen een traject waarbĳ ze op 17-jarige leeftĳd volledig klaar zĳn om
deel te nemen aan de opleiding voor redder aan zee. Volwassenen nemen deel aan het
recreantencriterium. Hierbĳ nemen ze gedurende vĳf zondagen (tussen oktober en april)
deel aan wedstrĳden tegen andere recreatieve ploegen. Ook worden vriendschappelĳke
wedstrĳden georganiseerd tegen ploegen die dezelfde filosofie hanteren.

Naast de wekelĳkse clubuitstappen op woensdag en tĳdens het weekend kunnen wielerfanaten ook deelnemen aan de fietstochten op de kalender van de KBWB en Cycling Vlaanderen.

Café Bristol, Havenstraat 14
Voor alle wielerliefhebbers vanaf 15 jaar.

Trainingen staan open voor iedereen. Instappen is mogelĳk vanaf 8 jaar.
Vereiste is dat je minimum 25 m kunt zwemmen.

Marc Peel / Geert Sinnaeve, tel. 0475 69 57 96, wtcn.marc@skynet.be

Mike Sarrazĳn, tel. 0473 84 46 67, mikesarrazĳn@hotmail.com

www.wtcnieuwpoort.webs.com

www.waterpoloclubnieuwpoort.be
Waterpolo Nieuwpoort

ZAALVOETBAL SALOON

waterpolo.nieuwpoort

SALOON speelt niet in competitieverband.

WATERSPORTKRING VAN DE LUCHTMACHT
NIEUWPOORT VZW (WSKLuM)

Stedelĳke sportzaal, Leopold II park

Door het organiseren van zeillessen- en wedstrĳden wil de Watersportkring van de Luchtmacht Nieuwpoort vzw de watersport in het algemeen promoten. Ook richt de vereniging
sociale activiteiten en initiaties in. Ze verstrekt daarnaast de WWSV-licentie en inlichtingen
met betrekking tot de pleziervaart.

Wekelĳks op donderdag van 19 tot 20.30 u.

De WSKLuM stelt een voorbeeldige infrastructuur met de meest moderne faciliteiten ter
beschikking aan haar leden, hun families en genodigden.

Iedereen tussen 18 en 78 jaar die van voetballen houdt.

Peter Lansens, peter.lansens@telenet.be

ZAALVOETBALCLUB SLUISWACHTER
ZVC Sluiswachter speelt zaalvoetbal in competitieverband.

Halvemaanstraat 2b
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Voor iedereen toegankelĳk

Sporthal De Barloke, Slĳpsesteenweg 28, Middelkerke

Tel. 058 23 36 41, info.wsklum.be

Voetballiefhebbers (mannenploeg) vanaf 18 jaar.

www.wsklum.be

Glenn Van Liefde, tel. 0498 48 17 08, glennvalief@hotmail.com
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OORLOGSHERDENKING
BELGISCHE (OUD)STRĲDERS VOOR EEN DEMOCRATISCH
EUROPA VZW - SECTIE NIEUWPOORT (EN OMGEVING)
De vereniging organiseert en neemt deel aan diverse patriottische activiteiten.

Gunther Vael, vael.gunther@outlook.com

KONINKLĲK VERBOND ‘DE VETERANEN EN SYMPATHISANTEN
VAN KONING ALBERT I - SECTIE NIEUWPOORT (EN OMGEVING)
De vereniging organiseert en neemt deel aan diverse patriottische activiteiten en oorlogsherdenkingen. Leden ontvangen vier keer per jaar een tĳdschrift.

Odila Vansteenkiste, tel. 0475 82 54 06, vansteenkisteodila@hotmail.com

VERBROEDERING DER VADERLANDSLIEVENDE
MAATSCHAPPĲEN NIEUWPOORT
De organisatie staat in voor de coördinatie van de vaandeldragers van verschillende
vaderlandslievende Nieuwpoortse verenigingen bĳ allerhande plechtigheden in de stad.

Gilbert Possenier, tel. 0477 91 32 17, gilbert.possenier@telenet.be

VRIENDENKRING VAN DE SPOORWEGWEERSTAND SECTIE NIEUWPOORT (EN OMGEVING)
De vereniging organiseert en neemt deel aan diverse patriottische activiteiten.

Gunther Vael, vael.gunther@outlook.com
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SENIOREN
BOND DER SENIOREN RAMSKAPELLE
Het hele jaar door wordt om de veertien dagen gekaart. Vanaf mei tot eind september staat
om de veertien dagen een fietstocht op het programma.

Het lidmaatschap bedraagt 15 euro per jaar.
Adina Counye, tel. 058 23 53 05 of 0473 48 09 61

NEOS NIEUWPOORT
Neos Nieuwpoort staat open voor alle senioren die geïnteresseerd zĳn in culturele, sportieve
en vormende activiteiten. Doelstelling is om senioren creatief bezig te laten zĳn.
Minstens iedere maand staat een activiteit op het programma, bĳ voorkeur overdag. Deze
eindigt telkens met een drankje.

Voor alle actieve senioren. Geen verplichte minimumleeftĳd, maar meestal 55+.
De Medts Pierre, tel. 0475 46 23 77, nieuwpoort@neosclub.be
www.nnblog.be

NIEUWPOORTSE COMPUTERCLUB VOOR SENIOREN
De Nieuwpoortse Computerclub voor Senioren laat mensen kennismaken met verschillende
computerprogramma’s. Deelnemers krĳgen gratis schriftelĳke uitleg. Meebrengen van een
eigen laptop wordt aangeraden, maar is niet verplicht. De computerclub beschikt zelf over
een beperkt aantal computers.

Vrĳe Basisschool Stella Maris, Willem De Roolaan 72
Er is geen minimumleeftĳd, bĳ voorkeur gepensioneerd. Het lidmaatschap is gratis.
Eerste, derde en vierde vrĳdag van de maand (niet in schoolvakanties) van 14 tot 16 u.
Aimé Van Landschoot, tel. 058 23 38 29, aime_vanlandschoot@skynet.be
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OKRA TREFPUNT NIEUWPOORT

WILL ANRA

OKRA Trefpunt Nieuwpoort is een seniorenvereniging voor 55-plussers. Via een ruim aanbod
aan activiteiten staat OKRA voor ontmoeting, ontspanning, reizen en vorming.

Will Anra is een dans- en amusementsorkest voor senioren. De groep treedt op voor
verscheidene seniorenorganisaties die een gezellige en aangename namiddag willen
beleven. Ze brengt nummers van de jaren ’70 tot nu en tal van meezingers. Het orkest bestaat
uit diverse muzikanten en repeteert op woensdagavond.

Ze organiseert sport (wandelen, fietsen, aquagym of petanque), meerdaagse reizen of
een dagreis. Daarnaast staan er ontmoetings- (kaarten, lotto, praatcafé, gezelschapsspel,
herfstfeest etc.) en vormingsactiviteiten (seniorenacademie, filmvoorstelling, voordracht etc.)
op het programma van de vereniging.

Kaartershuisje, Leopold II park
De leeftĳd van de orkestleden ligt tussen 64 en 72 jaar.

Astrid Nĳs, tel. 0479 97 95 26, astrid.nĳs@telenet.be
www.okra.be/trefpunt-nieuwpoort

Wilfried Vermeersch , tel. 0493 71 66 65, wilfried.vermeersch@telenet.be
Will Anra

VIEF NIEUWPOORT
Vief Nieuwpoort is een sociaal-culturele vereniging van en voor 50-plussers en gepensioneerden. De organisatie heeft een humaan-liberale visie op mens en samenleving.
Vief organiseert allerhande activiteiten: vorming, creatieve ateliers, culturele uitstappen,
reizen, sport, ontmoetingsmomenten etc. De vereniging neemt ook deel aan advies- en
overlegraden om zo de belangen van alle gepensioneerden en ouderen uit Nieuwpoort te
verdedigen. Bovendien worden elk jaar projecten georganiseerd in een bepaald thema.

Voor senioren (50+)
Herman Lenaers, tel. 0495 55 79 09 of 0472 60 06 26, lenaersherman@gmail.com
www.viefwest.be/nieuwpoort

VLAAMSE ACTIEVE SENIOREN VZW NIEUWPOORT (VL@S)
De Vlaamse Actieve Senioren vzw Nieuwpoort (VL@s) is een niet-politiek gebonden socioculturele vereniging.
Het doel van de organisatie is het culturele leven in Nieuwpoort verder te ontwikkelen.
Zo organiseert ze een waaier aan activiteiten: kalligrafie- en aquarelcursussen, scrabble,
voordrachten, stads- en natuurwandelingen, culturele uitstappen en de maandelĳkse
Vl@s-Noordzeequiz. Soms wordt samengewerkt met andere culturele verenigingen.

Iedereen is welkom
Jan Slootmaekers, Jan.slootmaekers@gmail.com, tel. 0495 49 51 22.
www.vlaamseactievesenioren.be/afdeling/nieuwpoort
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NATUUR
DE STRANDWERKGROEP
De Strandwerkgroep is een vereniging van natuurliefhebbers die zich toelegt op de studie
van de zee, het strand en de duinen. Tĳdens maandelĳkse excursies en een jaarlĳkse,
meerdaagse uitstap nemen ze diverse strandvondsten onder de loep.
Bĳzondere ontdekkingen, ledenverslagen over excursies of reizen naar de Bretoense,
Normandische of Britse rotskusten komen aan bod in het driemaandelĳks tĳdschrift De Strandvlo.

Voor iedereen die interesse heeft voor de natuur langs de kust.
Jean Paul Vanderperren, tel. 0472 94 14 48
www.strandwerkgroep.be

NATUURPUNT WESTKUST
Natuurpunt Westkust is actief in Nieuwpoort, Koksĳde, De Panne, Alveringem en Veurne.
Een team van gedreven vrĳwilligers werkt in de 5 gemeenten aan meer én betere natuur. De
vereniging werkt hiervoor nauw samen met het agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse
overheid.
Naast allerhande activiteiten voor leden en niet-leden, verzorgt de vereniging educatieve
gidsbeurten in natuurreservaat De Ĳzermonding en op het strand. Elk jaar wordt ook
deelgenomen aan de Grote Zwerfvuilopruimdag en de lentekuis in De Ĳzermonding.
Nieuwtjes over de werking van Natuurpunt Westkust komen aan bod in het driemaandelĳks
ledenblad De Bron.

Luc David, tel. 0493 31 14 26, davidluc@skynet.be
www.natuurpuntwestkust.be
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NATUURWERKGROEP DE KERKUIL VZW
De Kerkuil is een natuurwerkgroep die al jaren een positieve bĳdrage brengt aan het natuurbehoud in de regio Ĳzer en Polder. Hun werkgebied omvat volgende gemeenten en steden:
De Panne, Koksĳde, Nieuwpoort, Veurne, Diksmuide, Koekelare, Alveringem, Lo-Reninge,
Houthulst en Kortemark.
Bĳ de vereniging ligt de nadruk op de positieve samenwerking met landbouwers door
de inzet van vrĳwilligers. Ze zĳn actief bezig om verschillende agrarische vogelsoorten te
monitoren en te beschermen. Hiervoor plaatsen en onderhouden ze nestkasten en volgen
ze broedgevallen op. De natuurwerkgroep organiseert ook allerhande activiteiten zoals
lezingen, cursussen en workshops die gelinkt zĳn aan hun projectsoorten.
Elke twee maanden organiseert de natuurwerkgroep een vergadering voor haar
medewerkers.

Elke persoon, ongeacht de leeftĳd, met een warm hart voor de agrarische natuur.
Chris Dumon, tel. 0474 31 08 01, nieuwpoort@natuurwerkgroepdekerkuil.be
www.natuurwerkgroepdekerkuil.be

NATUURWERKGROEP DE ZEEVONK
Natuurwerkgroep De Zeevonk laat kinderen op een speelse en avontuurlĳke manier
kennismaken met de natuur.

De Korre, Koningsplein De Panne
Voor kinderen van het 1e leerjaar t.e.m. het 4e secundair (5 leeftĳdsgroepen)
Tweede zaterdag (gewoonlĳk) van de maand van 14 tot 17 u. (niet in juli en augustus)
Sharon Kesteloot, tel. 0477 42 41 47, sharon.kesteloot@telenet.be
www.dezeevonk.be
De Zeevonk

WILDBEHEERSEENHEID WESTHOEK VZW
Wildbeheerseenheid Westhoek vzw wil de samenwerking tussen jagers in de Westhoek
bevorderen en spant zich in voor het wildbeheer en natuurbehoud.

Alle jagers van de Westhoek.
Jean-Pierre Vermeulen, tel. 0497 42 63 09,
j.p.vermeulen@hotmail.com / wbe.westhoek@belgacom.net
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UiTKALENDER
IN STADSMAGAZINE
‘NIEUWPOORT, UW STAD’ (NUS)
UiTkalender
Als organisator ken je je activiteiten het best. Daarom laten we je zelf je activiteiten
invoeren in de UiTdatabank, de centrale plek die alle gegevens over vrĳe tĳd en
cultuur in Vlaanderen en Brussel verzamelt.
De UiTdatabank is verder ook dé bron voor de vrĳetĳdsagenda’s van de meeste
Vlaamse dagbladen, magazines en (websites van) televisiezenders.
Je vindt de UiTdatabank op www.uitdatabank.be. Voorwaarde is dat de activiteiten
die je hier invoert publiek toegankelĳk zĳn.

Nieuwpoort, Uw Stad (NUS)
De stedelĳke Dienst Communicatie baseert zich op de digitale UiTdatabank voor
de opmaak van de UiTkalender in het infomagazine Nieuwpoort, Uw Stad (NUS). In
deze kalender staan telkens per twee maanden alle activiteiten gebundeld die in
Nieuwpoort plaatsvinden.
De uiterste datum om de activiteit van jouw vereniging online te registreren, wordt
meegegeven in NUS.
Let op! Ben je als vereniging of organisatie te laat met het registreren van jouw
event, dan staat het logischerwĳs niet in het stadsmagazine.
Wanneer bĳ het invoeren van de activiteit inhoudelĳke fouten worden gemaakt,
dan is dat de verantwoordelĳkheid van de vereniging zelf. De redactieraad van
NUS screent zorgvuldig op taalfouten, maar aan het inhoudelĳke aspect wordt niet
geraakt.
Lees alles grondig na én pas de ingevoerde gegevens ook aan wanneer er zich
wĳzigingen voordoen. Zo wordt de correctheid van de aangeboden informatie te
allen tĳde gegarandeerd.
Dienst Communicatie
Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort
Tel. 058 22 44 10
communicatie@nieuwpoort.be
Verantwoordelĳke uitgever
Benoit Willaert – Algemeen Directeur
Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort
Deze brochure is met de grootst mogelĳke zorg samengesteld. De gegevens zĳn richtinggevend en onder
voorbehoud van wĳzigingen na opmaak van de brochure. De verantwoordelĳke uitgever kan niet aansprakelĳk
worden gesteld voor onjuiste gegevens.
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MEER INFO OP

www.nieuwpoort.be

