
vrijdag 14 december / 16.00-22.00u
16.00 opening kerstmarkt met een divers aanbod van standhouders, o.a. de lekkerste recepten, trends, proeverijen, 

workshops, live kooksessies, entertainment, muziek, decoratie, interieur, lifestyle en ook volop inspiratie op 

beauty gebied en tafel styling.

16.00 winterstubes,  tot 23.00u op de Markt en in de Fransenstraat

16.00 verwelkomen van bezoekers in Charles Dickens stijl, tot 21.00u bij parkeergarages en in centrum

16.00 schaatsbaan voor kinderen, Westhavenplaats

16.00 koek & zopie, Westhavenplaats

16.00 levende Kerststal, de Markt

16.00 kerstman deelt gratis sneeuwsuikerspinnen uit, de Markt

16.00 start live muziek, podium op de Markt tot 22.00 uur

16.00 kids winterattracties Fransenstraat

16.00 kerstman deelt pannenkoekjes uit aan kinderen, Fransenstraat

16.00 start kerstbrocante  en goede doelen kramen in de Grote Kerk

16.00 maak je unieke kerstfoto in levensgrote sneeuwbal, Veerplein

16.00 alle winkels in de binnenstad in kerstsfeer

16.00 kerstmarkt in de Korte Hoogstraat

16.00 alle historische panden van De Markt staan in het licht!

16.30 straattheater, de Markt en Fransenstraat

17.00 ontmoet de kerstengel op verrassende locaties

18.15 kerstman in arrenslee & op de foto,  Fransenstraat,  tot 19.15u

19.00 volkskerstzang, samenkomst in de Grote Kerk met medewerking van het Muziekkorps Leger des Heils 

19.15 start lampionnenoptocht vooraf gegaan door Kerstman in arrenslee en fanfare, Fransenstraat

19.30 torenbeklimming Grote Kerk, tweede beklimming: 20.30u

19.50 aankomst fanfare, kerstman in arrenslee en lampionnenoptocht op de Markt

20.00  'op de foto' met de Kerstman, tot 21.15u

20.00 Sandy Struijs zingt haar Vlaardingse Kerstlied

20.05 burgemeester ontsteekt verlichting in de grootste kerstboom van Vlaardingen
20.05 Amnesty fakkelt op de stadhuis trappen

20.15 optreden Iris Kroes met harp en kerstrepertoire, podium op de Markt

22.00 sluiting kerstmarkt en andere activiteiten

23.00 sluiting winterstubes

zaterdag 15 december / 10.00-17.00u
09.00 sfeervolle weekmarkt zoals gebruikelijk op het Veerplein

10.00 opening kerstmarkt 

10.00 schaatsbaan voor kinderen, Westhavenplaats

10.00 koek & zopie, Westhavenplaats

10.00 pendeldienst kersttrein Westhavenplaats-Hoogstraat-Korte Hoogstraat-Westhavenplaats

10.00 maak je unieke kerstfoto in levensgrote sneeuwbal, Veerplein

10.00 winterstube,  tot 18.00u, op de Markt en in de Fransenstraat

10.00 levende kerststal, de Markt

10.00 verwelkomen van bezoekers in Charles Dickens stijl, tot 16.00u bij parkeergarages en in centrum

10.00 alle winkels in de binnenstad in kerstsfeer

10.00 kerstmarkt in de Korte Hoogstraat

10.00 kerstman deelt gratis sneeuwsuikerspinnen uit op de Markt en in de Korte Hoogstraat

10.00 kids winterattracties Fransenstraat

10.00 rondritten kinderkersttrein vanaf station in de Kuiperstraat, tot 17.00u

10.00 Grote Kerk open voor bezoek/rondleiding, koffie/thee, standjes zendelingenwerk

10.00 brocante in de Grote Kerk

10.00 kerstman deelt pannenkoekjes uit aan kinderen, Fransenstraat

10.00 start live kerstmuziek, podium De Markt

10.00 straattheater in de gehele binnenstad

11.00 looporkesten en koren door de binnenstad, tot 17.00 uur

11.00 winterattracties in de binnenstad
12.00 kerstman in arrenslee deelt presentjes uit aan kinderen, binnenstad tot 17.00u
12.00 rondritjes op 2 kamelen afwisselend via Waalstraat, Kuiperstraat, Fransenstraat tot 16.00u

12.00 ontmoet de kerstengel!, tot 17.00 uur

13.00 torenbeklimming Grote Kerk, eveneens om 14.00u, 15.00u en 16.00u

15.30 prijsuitreiking Frozen foto-actie 8 december, Westhavenplaats

16.00 schaatsdiscoshow met dansschool Let's Dance en DJ Tim Dreamex, Westhavenplaats

17.00 sluiting kerstmarkt en andere activiteiten

18.00 sluiting winterstubes

18.30 gratis uitdelen kerstbomen, hoek Waalstraat/Kuiperstraat, tot 20.00u

* deelname aan alle attracties en workshops is geheel gratis! 

* de hele binnenstad is prachtig verlicht!

   programma                                                                                            


