
HET HUIS VAN DE KERSTMAN
Breng een bezoekje aan de échte Kerstman in zijn prachtige houten  

chalet. Hij bracht voor alle lieve kinderen een lekkernijtje mee uit  
het Hoge Noorden. Ho ho ho.

De Kerstman ontvangt de sleutel op 21 december en zet meteen 
 zijn deurtje open van 18 u. tot 20 u. Daarna verblijft de Kerstman in zijn 
chalet van 22 t.e.m. 31 december van 14 u. tot 17 u. en vertelt hij telkens 

rond 15.30 u. een mooi kerstverhaal. 

Het huis van Durbuy
Op 2 en 3 januari kun je in het huis van de Kerstman heerlijke producten 
uit de Ardennen proeven en kopen. Dit kadert naar jaarlijkse gewoonte 

in de verbroedering van de stad Nieuwpoort met Durbuy.

KERSTCHALETS
Heb je honger of dorst? Krijg je het ondertussen koud?  

Warm je dan even op aan de fraaie chalets. Je steunt er enkele lokale 
verenigingen mee. 

Openingsuren:
21/12 van 15 u. tot 23 u.
22/12 t.e.m. 4/01 van 11 u. tot 19 u.

24/12 van 11 u. tot 17 u.
31/12 van 11 u. tot 17 u. en 
van 22 u. tot 2.30 u.

De chalets kunnen facultatief vroeger of langer open zijn, 
afhankelijk van de dag en het programma 

van de muziekkiosk.

X-MAS VILLAGE
Spelen en springen in gipsy woonwagens? Dat kan in 

de ‘X-mas Village’ voor hippe kids, aan de voet van de beiaardtoren. 
Een toffe samenwerking met The Outsider Coast. 

Openingsuren:
21/12 t.e.m. 4/01 van 11 u. tot 18 u.
24/12 en 31/12 van 11 u. tot 17 u.

THE SMALL CHRISTMAS WORLD
Het is de allermooiste tijd van het jaar … Bewonder ‘The Small 

Christmas World’ in de Stadshalle. Een prachtig miniatuurkerstdorp 
en een kerstmarkt met artisanale kerstsouvenirs. Kom dagelijks dit 
magische kerstgevoel beleven van 21 december t.e.m. 4 januari van

 11 u. tot 18 u. Op 24 en 31 december gesloten om 17 u. Een creatief idee 
van ‘The Small World’, de miniatuurhuisjeswinkel op het Marktplein.

VUURSHOW
‘Vrolijk Nieuwpoort’ voorziet een diervriendelijke vuuranimatie op 

oudejaarsavond om middernacht op het Marktplein. Een spetterende 
vuurshow met adembenemende klank- en lichteffecten om het nieuwe 

jaar met vrienden en familie in te zetten.

VUURWERK
Op 5 januari 2019 laten we de vuurpijlen knallen op het strand t.h.v.  

het Hendrikaplein. Om 19 u. kun je er met het ganse gezin genieten van 
het vuurwerk. De vzw Promovis Nieuwpoort bakt heerlijke visjes die je 

gratis kunt proeven met een lekker glaasje. Afspraak vanaf 18 u. op  
het Hendrikaplein, Nieuwpoort-Bad.

IJSPISTE
Schaatsen onder een blauwe hemel? Schuilen voor de regen? Het kan 

allebei! De vernieuwde schaatspiste is half overkoepeld en wat meer is, 
je kan er zelfs rondjes draaien rond de muziekkiosk. Ja, die staat  

midden in de schaatspiste. Hoe leuk is dat?

CARROUSEL
Ben je nog niet dolgedraaid? Kies dan je paard uit op de authentieke 
carrousel voor groot en klein. Want zeg nu zelf, je bent nooit te oud  

voor een ritje op de paardenmolen.

Kaartjes:
3 euro per rit • 10 euro voor 4 ritten • 20 euro voor 10 ritten

Bind je schaatsen aan:
21/12 t.e.m. 4/01 van 11 u. tot 21 u.
24/12 en 31/12 van 11 u. tot 17 u.
25/12 en 1/01 van 14 u. tot 21 u.

Tarieven:
7 euro (inclusief huur schaatsen)
5 euro (met eigen schaatsen)
5 euro (groepsticket + 15 personen)
70 euro (10 + 1 beurt gratis)
50 euro (10 + 1 beurt gratis met 
 gratis met eigen schaatsen)

+ 2 euro voor schaatshulp

Het huis van 
de Kerstman

Carrousel



Ben je op zoek naar dat heerlijk warme kerstgevoel? 
Vrolijk Nieuwpoort brengt gezelligheid en sfeer  
voor het ganse gezin tijdens de kerstvakantie.  
Een veelzijdig programma op de muziekkiosk,  

een bezoek aan de échte Kerstman, schaatsen of  
een ritje maken op de carrousel, spelen en springen in  

de ‘X-mas Village’, een miniatuur kerstdorp  
‘The Small Christmas World’ …  

Van harte welkom op Vrolijk Nieuwpoort:
21 december 2018 – 4 januari 2019

Marktplein, Nieuwpoort-Stad

Vrolijk Nieuwpoort, Kerstmagie aan zee …

KERSTBUS
Glaasje op? Laat je rijden. De kerstbus brengt je veilig van het Hen-
drikaplein in Nieuwpoort-Bad naar de Willem De Roolaan in Nieuw-
poort-Stad. Deze halte bevindt zich om de hoek van het Marktplein.

De kerstbus rijdt op:

21/12   van 17 u. tot 20 u.
22/12   van 14 u. tot 20 u.
23/12  van 14 u. tot 20 u.
24/12   van 14 u. tot 17 u.
27/12   van 14 u. tot 20 u.
28/12   van 9 u. tot 12 u. en  

 van 14 u. tot 20 u.

29/12   van 14 u. tot 20 u.
30/12  van 14 u. tot 20 u.
02/01   van 14 u. tot 20 u.
03/01  van 14 u. tot 20 u.
04/01   van 9 u. tot 12 u. en 

 van 14 u. tot 20 u.

De vertrektijden staan aangeduid aan de haltes.

      

Breng een digitaal bezoekje aan www.vrolijknieuwpoort.be.
Volg de pagina ‘stadnieuwpoort’ op Instagram.  

Post je mooiste foto’s en gebruik #VrolijkNieuwpoort. 

Vrijdag 21 december
18 u. 
Officiële opening  
met een glaasje door  
het stadsbestuur.

18.30 u.
Gentlemen
Vier professionele muzikanten 
brengen een repertoire met hits 
van de jaren’50 tot hedendaagse 
toppers.

Zaterdag 22 december
19.30 u. 
Coco JR
Hits van The Dinky Toys én hits 
uit de nieuwe reeks van ‘Liefde 
Voor Muziek’.

Zondag 23 december
16 u.  
Christmas Carol Singers
Wonderlijke kerstliederen  
gezongen in close harmony stijl.

18.30 u.  
Koor Sonore
Gospel, negro-spirituals en 
liefdesballades door een 
28-koppig koor.

Dinsdag 25 december
17.30 u. 
Koen de Smet
Live entertainer met 5-talig 
repertoire en meerdere genres.

Woensdag 26 december
18 u.  
Wim Leys & Band
Nederlandstalige zanger.

Donderdag 27 december
18 u.  
The Gate
Toegankelijke rock met een  
naklank uit de jaren 80 met  
een eigentijdse flow. Met de 
Nieuwpoortse Yannick Verhelst 
aan de keys of zang.

Vrijdag 28 december
19.30 u.  
Hammertime
Terug naar de beats van de 
kleurrijke jaren ’90.

Zaterdag 29 december
17 u.  
Jettie Pallettie
Swingende party act met een 
vleugje carnaval.

18 u.  
Music by DJ’s AZ

Zondag 30 december
16 u.  
Kinderdisco

Maandag 31 december
22 u. 
DJ (tot 2 u.)

Dinsdag 1 januari
17.30 u.  
Ricky Davids
Ambiance en slow-time music.

Woensdag 2 januari
17 u.  
Alain Dés
Hommage aan Claude François.

Donderdag 3 januari
14.30 u.  
Kindertheater Lappie Lapstok
Verhaal ‘De Slissende Sleutel’.

Vrijdag 4 januari
19 u.  
The Covrettes
Partyband met dansbare en  
aanstekelijke muziek.

KALENDER MUZIEKKIOSK KALENDER MUZIEKKIOSK

Oh, ook de kerstbeer is terug van de partij op  
een nieuwe locatie. En op het Fonteinenplein  

kun je tijdens deze editie op een grote arrenslee  
plaatsnemen. Deze leveren gegarandeerd  

prachtige herinneringen op. 

#VrolijkNieuwpoort




