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Cursus kleuterdans

11e Duin-Strand-Poldertocht

Hip Hop Cursus

Elke woensdagnamiddag van 15 januari t.e.m 19 februari
13 tot 15 u.
Stedelijke Vismijn, Kaaiplein 2 

De sportdienst organiseert dit jaar i.s.m. de Jeanne Panne Bikers een 
mountainbiketoertocht. 

Inschrijvingen in het jeugdcentrum ‘De Panger’. De afstanden zijn: 35 km - 47 km 
en 58 km + 30 km voor handbikers en gezinstocht. In het jeugdcentrum is er een 
bar voor een natje en een droogje. 

Zondag 2 februari 2020
8 tot 12 u.
Grondgebied Nieuwport en omgeving

Elke dinsdag van 11 februari t.e.m. 5 mei (uitgez. 25 februari, 7 en 14 april)

18.30 tot 19.30 u. (8 tot 11 jaar) en 19.30 tot 20.30 u. (+12 jaar)

Jeugdcentrum de Panger



Sportgala

Kijk! Ik fiets!

Hockeytornooi

Buitenspeeldag

Elk jaar organiseert de sportraad i.s.m. de sportdienst ‘De Sportlaureatenhuldiging’.

Er worden jaarlijks 3 trofeeën uitgereikt: trofee voor sportverdienste, trofee voor 
sportjongere en trofee voor sportprestatie.

Vrijdag 28 februari
19.30 u.
Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14

‘Kijk! Ik fiets!’ is een project waarbij 4 tot 7 jarigen, die al vlot kunnen fietsen met 
steunwieltjes, op een halve dag leren fietsen op twee wielen. De begeleiding van 
de kinderen gebeurt door één van de ouders. Een ervaren monitor begeleidt de 
fietsles en geeft nuttige tips aan de kinderen en de ouders. De voordeelpas met 
code kan als betaalmiddel gebruikt worden.

Woensdag 18 maart
14 u.
Stedelijke Vismijn, Kaaiplein 2 

Voor het 11e jaar op rij organiseert de sportdienst een hockeytornooi. De 
voetbalterreinen op het sportpark worden omgetoverd tot enkele hockeyveldjes. 
Per ploegje van 6 spelers strijden de leerlingen voor de beker. Er is een tornooi voor 
de 2de graad en een tornooi voor de 3de graad.

Woensdag 1 april
13.30 u.
Sportpark, Dudenhofenlaan 2

Jaarlijks organiseert de jeugddienst i.s.m. de sportdienst de buitenspeeldag. 
Nickelodeon, VTMKZOOM en Ketnet zetten dan de televisie op zwart, zodat de 
kinderen zich eens helemaal buiten kunnen uitleven. Het sportpark verandert dan 
als het ware in een speeldorp met allerlei leuke activiteiten en spelen, zoals go-carts, 
springkastelen, voetbal, tafeltennis,...

Woensdag 22 april
13.30 tot 16.30 u.
Sportpark, Dudenhofenlaan 2



Schoolsportdagen

Nieuwpoort beweegt

Elk jaar organiseert de sportdienst i.s.m. de Nieuwpoortse sportclubs de 
schoolsportdagen voor alle leerlingen van de Nieuwpoortse scholen. Het 
sportaanbod is zeer gevarieerd. De leerlingen kunnen kiezen uit een waaier van 
sporten en kunnen zo vier sporten beoefenen naar wens.

Maandag 4 mei, dinsdag 5 mei, donderdag 7 mei en vrijdag 8 mei
Grondgebied Nieuwpoort

Voor de 3e maal organiseert de sportdienst een sportdag voor 50+’ers. Naast 
wandeltochten en een fietstocht kunnen de deelnemers ook aansluiten bij enkele 
sportinitiaties. Daarnaast kan men zich ook inschrijven voor een sportcaroussel waar 
kan gekozen worden uit verschillende activiteiten.

Dinsdag 19 mei
Sportpark, Dudenhofenlaan 2 / Stedelijke sportzaal, Leopold II-Park



Nieuwpoort Petanque tornooi

Maand van de sportclub

Veldloop

Nieuwpoortse gordel

Zondag 20 september
Strand van Nieuwpoort

Dit is een sportpromotionele actie georganiseerd door Sport Vlaanderen i.s.m. de 
sportdienst. Wij willen hiermee het aanbod en de werking van de sportclub in de 
kijker plaatsen. Sporttechnische begeleiding.

1 september t.e.m. 30 september
Accomodatie van de sportclubs

Elk jaar organiseert de sportdienst i.s.m. M.A.C.W. en vele vrijwilligers, een 
veldloop voor het lager onderwijs. De 1e en 2e leerjaren lopen 400 meter, de 3e 
en 4de leerjaren 700 meter en de 5e en 6e leerjaren 1100 meter..

Donderdag 24 september
14 u.
Atletiekpiste Sportpark, Dudenhofenlaan 2

Een recreatieve fietstocht met keuze tussen 30 km, 45 km of 55 km en een 
wandeltocht van 8 km, die ook toegankelijk is voor rolstoelgebruikers.

Donderdag 6 augustus

Wielerwedstrijd: Grote prijs Eric Lazoore
en 3e grote prijs restaurant Venice

Zondag 28 juni



Kleutersportdagen
Voor de 11e maal organiseert de sportdienst een kleutersportdag voor 
de Nieuwpoortse scholen. Aan de hand van een aantal uitgewerkte 
bewegingslandschappen willen we de kleuters ervaringen laten opsteken voor 
motorische vaardigheden.

Dinsdag 27 (Vrije Basisschool Stella Maris)  en  
donderdag 29 oktober (Gemeentelijke Basisschool De Pagaaier en Basisschool De Vierboete)

Stedelijke sportzaal en zwembad, Leopold II-Park / Chirolokaal De Branding

Quiz van de Sportdienst
Een leuke avond met vragen over verschillende onderwerpen. Vooraf inschrijven 
met een ploeg bestaande uit 3 personen. Deelname is gratis. Maximum 60 ploegen.  

Vrijdag 27 november
20 u.
Stedelijke Vismijn, Kaaiplein 2

Daarnaast organiseren wij ook sportkampen en sportlessen.  
Zie de afzonderlijke folders of ga naar onze website. 

meer info via 
www.nieuwpoort.be

Nieuwpoort Trail
Verrassende looptrail door de Nieuwpoortse binnenstad. Je loopt langs bekende 
en minder bekende Nieuwpoortse plekken. Onderweg wachten je leuke intermezzi 
in opmerkelijke gebouwen.

Zondag 8 november



NIEUWPOORT

TRAIL
10.11.19
08.11.20
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SPORTDIENST NIEUWPOORT

Dudenhofenlaan 2b 
8620 Nieuwpoort

tel. 058 23 75 40 
sport@nieuwpoort.be

meer info via  
www.nieuwpoort.be


