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KERST IN IEPER – 23/11/2019 t.em. 31/12/2019
Voor de liefhebbers van fonkelende kerstverlichting en feeëriek versierde kerstetalages
hebben we goed nieuws: op vrijdagavond 22 november wordt het startschot
gegeven voor een splinternieuwe editie van ‘Kerst in Ieper’ met het Ieperse kerstdorp en
de overdekte ijspiste op de Grote Markt in de hoofdrol. Om 19.00u wordt ‘Kerst in
Ieper ’ officieel geopend met een optreden van Swoop op de ijspiste. Om 20.30u
speelt Die Verdammte Spielerei de pannen van het dak op het kerstdorp.

IJSPISTE
De ijspiste staat al van bij de eerste editie bekend als een topper. Jaarlijks glijden er
meer dan 10.000 schaatsers over het ijs aan de voet van de belforttoren. Ook dit jaar
pakken we uit met een overdekte ijspiste die in een nieuw jasje werd gestoken.
Schaatsen kan op elk moment van de dag, weer of geen weer! En dat tot en met
zondag 5 januari 2020.
De ijspiste is dagelijks geopend. Opgelet! Gewijzigde openingstijden en tarieven:
Openingstijden:
 10.00u tot 11.30u
 12.00u tot 13.30u
 14.00u tot 15.30u
 16.00u tot 17.30u
 18.00u tot 19.30u
 20.00u tot 22.00u

Openingstijden scholen:
 9.00u tot 10.00u
 10.30u tot 11.30u
 13.00u tot 14.00u
 14.30u tot 15.30u
Tarieven:
 7,00 euro per beurt
 4,00 euro voor scholen en verenigingen
 10-beurtenkaart + 2 gratis schaatsbeurten voor groepen vanaf 15 personen
Scholen, verenigingen en grotere groepen reserveren best vooraf een plaatsje op de
ijspiste. Ook dit jaar zijn er schaatsinitiaties, reservering vooraf is noodzakelijk.
Reserveren kan op het telefoonnummer 0476 90 66 43. Schaatsen met handschoenen
is verplicht.

KERSTDORP
Het kerstdorp zorgt voor de typische wintersfeer tot en met dinsdag 31 december 2019.
Ontdek er kerstmarktproducten of geniet op het horecaplein van een heerlijke glühwein
of een lekkere snack.
Op de kerstmarkt kan je terecht van 15.00 uur tot 19.30 uur (vrijdag en zaterdag tot
22.00 uur), op maandag zijn een deel van de chalets gesloten.

ANIMATIE
 Animatieprogramma
Haal je dansschoenen van onder het stof en geniet van de vele optredens die
geprogrammeerd staan op vrijdagavond, zaterdag- & zondagnamiddag op het
kerstdorp op de Grote Markt.
Tijdens de weekends wordt heel wat animatie voorzien zoals o.a.: Plaza Mondial in
het Vleeshuis op 14 december en het Vredeslicht op 20 december. Op zaterdag 28
december 2019 moet je in Vlamertinge zijn voor de Santa Claus Fun Run .
 Kinderdorp
Stap tijdens de kerstperiode binnen in het kinderdorp op de binnenkoer van de
Lakenhalle . Ga in het ‘Huis van de Kerstman ’ op de foto met de enige échte
Kerstman en z’n helpers. In afwachting kunnen de kids zich uitleven in het verlichte
doolhof .
 Kersttreintje

Tijdens de koopweekends in december pakken we opnieuw uit met een kersttreintje dat
je van de randparkings naar het centrum en terug brengt.

EINDEJAARSACTIE IEPER
De kerstshoppers maken dankzij de eindejaarsactie kans op één van de vier
splinternieuwe, kwaliteitsvolle elektrische fietsen van het merk Giant met een
cataloguswaarde van 3.299,00 euro of één van de vier elektrische steps met een
cataloguswaarde van 499,00 euro. Op zondag 5 januari 2020 worden de gelukkige
winnaars uitgeloot tijdens de nieuwjaarsreceptie op de Grote Markt.
De actie ziet er als volgt uit:
 De eindejaarstombola loopt van 1 tot 31 december 2019 en staat onder toezicht
van een gerechtsdeurwaarder.
 De prijzenpot bestaat uit vier splinternieuwe, kwaliteitsvolle elektrische fietsen
met een cataloguswaarde van 3.299,00 euro en vier elektrische steps met een
cataloguswaarde van 499,00 euro.
 De klant vult de loten in en deponeert die in de spaardoos bij de deelnemende
handelaars of in de brievenbus t.h.v het Huis van de Kerstman op de Grote Markt.
 Deelnemende klanten moeten fysieke personen zijn, ouder dan 18 jaar.
 Enkel volledig en correct ingevulde loten zijn geldig.
 Op zondag 5 januari 2020 om 12.00u worden de winnaars getrokken tijdens de
nieuwjaarsreceptie op de Grote Markt.
 Aanwezigheid van de winnaars is niet verplicht.
 Klik hier voor het volledige reglement.

EINDEJAARSACTIE DEELGEMEENTEN
UNIZO Boezinge, Zuidschote & Elverdinge organiseert van 1 tot 31 december 2019 de
traditionele eindejaarsverkoopactie met een prijzenpot van 6.000 EUR. Per 5 EUR
krijgen klanten een tombolabiljet waarmee ze een 10 EUR bon of één van de vijf
hoofdprijzen kunnen winnen. Deelnemende handelaars zijn te herkennen aan de
verlichte kerstboom versierd met rode UNIZO-linten voor hun handelszaak.
In de deelgemeenten Hollebeke en Zillebeke gaat er opnieuw een traditionele kerstactie
door met genummerde lotjes die worden uitgegeven bij een aankoop van 5 euro. Er is
een prijzenpot voorzien twv 7.000,00 euro. Onder de deelnemende handelaars wordt
een prijs twv 250,00 euro verloot. Om de getroffen handelaars door de wegenwerken
te ondersteunen, is deelname dit jaar gratis. De actie start op 1 december en eindigt op
31 december.
De handelaars uit Vlamertinge organiseren tijdens de maand december een
eindejaarsactie met een prijzenpot t.w.v. 2.500 EUR. Trekking op 4 januari 2020.

KOOPZONDAGEN
Naar jaarlijkse gewoonte zal men tijdens de eindejaarsperiode ook op zondag terecht
kunnen bij heel wat Ieperse handelaars. Noteer alvast volgende zondagen in je agenda:
15, 22 en 29 december . Uiteraard openen ook veel winkels hun deuren op 5
januari , de eerste soldenzondag van 2020.
En om af te sluiten misschien nog een kadotip: schenk eens een Ieperse kadobon
waarmee je ongetwijfeld bij iedereen welkom zal zijn. De gelukkige kan die immers
inruilen bij intussen al meer dan 60 ondernemers in Ieper en de deelgemeenten.

SPONSORS
‘Kerst in Ieper’ wordt mogelijk gemaakt dankzij onze talrijke sponsors:
Eco Discount, Sunconfex, Frank & Bram Van Brussel, Benoit Wolput, Ypres Burger, Feys
Pattyn, ’t Kattekwaad, Mode Geerits, Ghelamco, Dakwerken Delcroix, Cuvelier Graphics,
Staelens Recup, Sitra, Crelan Minneplein, All Events, Bouwonderneming Desodt, DJ
Matic, Marktcafé Les Halles, UNIZO Ieper, Boca Paint, Tommies, L’Avenir

INFO
Alle concrete info rond het kerstgebeuren vind je ook op www.winterinieper.be.
Dienst Lokale Economie, AC Auris, Ter Waarde 1, 8900 Ieper |057 451 680 |
economie@ieper.be

