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Sint-Niklaas Wintert 2019 
 
 
‘Sint-Niklaas Wintert 2019’ pakt uit met een primeur: een winterse sfeerzone van het 
Stationsplein tot Castrohof, met tal van nieuwe activiteiten. Samen met de klassiekers, zoals de 
ijspiste, staat het winterprogramma daardoor garant voor zes stemmige weken in de stadskern 
tijdens de eindejaarsperiode. 
 
 
Stadskern in wintersfeer 
 
Met de organisatie van enkele winterse marktdagen, het winterplein Houtbriel, winterbar Castro 
en Goestink Wintert 1.0, krijgt het eindejaarsprogramma in de stadskern een aanzienlijke 
uitbreiding. Door de combinatie van alle evenementen ontstaat er een winterse sfeerzone die 
dwars door de stadskern loopt. Het stadsbestuur wil daarmee volop inzetten op beleving en 
ontmoeting en nodigt de inwoners uit om van de sfeer komen genieten. 
 
 
Klassiekers zijn present 
 
De ijspiste is aan zijn elfde editie toe. Op de Grote Markt gaat de overgang van oud en 
traditiegetrouw gepaard met eindeloos schaatsplezier. Ook het chalet met winterbar en bistro is 
intussen een vaste waarde geworden tijdens de eindejaarsperiode in de Sint-Niklase stadskern. 
 
Blikvanger van de kerstmarkt op de Grote Markt is de sierlijke overkapping. uitgerust met ruim 
en gevarieerd zitmeubilair en een podium, waar van vrijdag tot zondag dj’s en tal van 
muzikanten sfeer brengen. Ook de kampvuurkring is een publiekstrekker. 
 
De prachtige feestverlichting in het stadscentrum maakt het winkelen met eindejaar extra 
gezellig. De handelaars en horeca-uitbaters zetten hun beste beentje voor tijdens de 
winkelzondagen op 15 en 22 december. 
 
Met de Waaslandcross, de Wase ijsberenduik en de Wase Santa Walk heeft ‘Sint-Niklaas Wintert’ 
ook een sterk sportief luik. 
 
 
Nieuwjaarsdrink 
 
Op zondag 5 januari, van 10 tot 14 uur, nodigt het stadsbestuur alle Sint-Niklazenaars uit op de 
Grote Markt om nieuwjaarswensen uit te wisselen tijdens een feestelijke nieuwjaarsdrink. 
Tegelijk is het opendeur in het stadhuis en loopt in de trouwzaal de infomarkt ‘Sint-Niklaas 
2020-2025’. 
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D’ijspiste 
Van vrijdag 13 december tot zondag 12 januari 

 
Geen ‘Sint-Niklaas wintert’ zonder een ijspiste op de Grote Markt. De piste is met 675 m2 een 
echt pronkstuk en heeft een veilige, afgeschermde spelzone voor jonge kinderen. Bovendien is 
de ijspiste ook volledig overdekt. Goed voor uren schaatsplezier. In de riante en sfeervol 
ingerichte chalet naast de piste kan je genieten van een drankje. Je kan er ook terecht voor een 
lichte lunch of smakelijk diner in het gezellig restaurantgedeelte. Er zijn diverse formules 
beschikbaar voor kinderfeestjes, bedrijfsuitjes enz. Opnieuw niet te missen dit jaar! Reservaties 
en/of inlichtingen: info@walburg.be of bel 0473 42 54 87. 
 
Openingsuren 
- Van 9 tot 22 uur op weekdagen en zondagen. 
- Weekdagen en zondag tijdens de vakantie: van 11 tot 22 uur. 
- Op vrijdag en zaterdag: open tot 23 uur. 
- Op dinsdag 24 en 31 december: open van 11 tot 17 uur. 
- Op woensdag 25 december en 1 januari: open van 13 uur. 
Let op! Het ijs kan betreden worden tot één uur voor sluitingstijd. 
 
Tarieven 
- 6 EUR per uur. 
- 50 EUR voor een 10+1-beurtenkaart. 
- 3,50 EUR voor scholen en groepen vanaf 20 personen. 
- 2 EUR kansenpastarief. 
- 120 EUR persoonlijk abonnement van 31 schaatsbeurten. 
- Reservatie enkel mogelijk voor groepen vanaf 20 personen en scholen.  
- Maak gebruik van je Oh-kaart; met 30 punten schaats je gratis! 
 
Schaatsen 
- Gratis ter beschikking. 
- 320 paar schaatsen (maten 25 tot 50). 
- Voor de allerkleinsten: 25 paar Bobschaatsjes met dubbele messen. Deze worden onderaan de 
schoentjes gebonden. 
- Schaatshulpjes zijn te huur. 
- Handschoenen zijn verplicht. 
 
Regelmatig is er op en rond de ijspiste animatie voorzien. Voor meer info: 
www.ontdeksintniklaas.be 
 
Voor inlichtingen: 0473 42 54 87 of 0473 42 54 89 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@walburg.be
http://www.ontdeksintniklaas.be/
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Kerstmarkt op de Grote Markt 
Van vrijdag 13 tot zondag 15 december 

 
Geschenken, muziek en sfeer 
Onze sfeervolle kerstmarkt bestaat uit meer dan 60 kerstchalets, verschillende foodtrucks, een 
sierlijke overkapping en een gezellige kampvuurkring. De cadeaudagen van Oxfam 
Wereldwinkel vinden dit jaar plaats onder de overkapping, en de ijspiste en winterkermis zijn 
vlakbij. Je kan op de Grote Markt terecht voor juwelen, mutsen, kaartjes, decoratie, speelgoed, 
eerlijke geschenken en ambachtelijke producten, maar ook voor een glaasje cava, een 
jenevertje, warme chocolademelk, glühwein, een broodje beenham, oesters, pasta’s en zo veel 
meer. 

Openingsuren 
Vrijdag 13 december van 18 tot 22 uur, eten en drinken tot middernacht. 
Zaterdag 14 december van 13 tot 22 uur, eten en drinken tot middernacht. 
Zondag 15 december van 13 tot 19 uur, eten en drinken tot 20 uur. 
 
Winkelen 
Op zaterdag en zondag kan je ook in de winkelstraten terecht voor je kerstaankopen. Voor de 
gelegenheid staan er enkele kerstkramen opgesteld in de Stationsstraat en op zondag is er een 
extra markt op het Stationsplein. 
 
Voor elk wat wils 
Op het centrale binnenplein worden verschillende activiteiten georganiseerd. Naast enkele 
concerten en deejays kan je ook genieten van workshops en animaties. Elders op de kerstmarkt 
kan je je verwarmen aan het gezellige kampvuur. 
 
(H)eerlijke wijn proeven bij Oxfam Wereldwinkels 
Onder de overkapping organiseert Oxfam Wereldwinkel een fair trade-bar, waar je doorlopend 
terecht kan om diverse wijnen te proeven. Meer info op: 
www.oxfamwereldwinkels.be/sint-niklaas. 
 
Het volledige programma kan je terugvinden op www.ontdeksintniklaas.be. 
 

Kerstmarkt in de deelgemeenten 
 
Sinaai - Dries 
Zaterdag 14 december, van 16 tot 22 uur. 
 
Puivelde - kerkplein 
Zondag 15 december, van 16 tot 22 uur. 
 
Belsele - kerkplein 
Zaterdag 21 december, van 14 tot 00 uur. 
Info: www.belsele-events.be 
 
Nieuwkerken – Ten Bos 
Noël Eglise - Zaterdag 28 december, van 14 tot 00 uur. 

http://www.oxfamwereldwinkels.be/sint-niklaas
http://www.ontdeksintniklaas.be/
http://www.belsele-events.be/
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Winterse marktdagen 
 
De marktkramers organiseren in de eindejaarsperiode enkele feestelijke markten: 
 
Stationsplein – Kerstmarkt 
Zondag 15 december, van 10 tot 18 uur 
 
Grote Markt – Kerstmarkt 
Zondag 22 december, van 10 tot 18 uur 
 
Grote Markt – Kerstmarkt 
Zondag 29 december, van 10 tot 18 uur 
 
 

Winterbar Castro 
 
Castro is een nieuwe pop-up winterbar die zal doorgaan tijdens de kerst- en eindejaarsperiode op 
het Castrohof. In een sfeervolle, gezellige omgeving kan je er met een winters drankje en een 
hapje genieten van animatie en events. Afterwork, kerstman, après-ski, dj’s, kindermiddag ...  
De coolste én hotste winterbar van Sint-Niklaas.  
 
Open van donderdag 19 t.e.m. zondag 22 december, donderdag 26 t.e.m. zondag 29 december en 
donderdag 2 t.e.m. zaterdag 4 januari. Donderdag en vrijdag vanaf 16 uur, zaterdag en zondag vanaf 
14 uur. 
 
 

Winter-winkelen in de stadskern 
 
De handelaars van het Sint-Niklase stadshart nodigen je uit voor je eindejaarsaankopen op 
zondagnamiddag 15 en 22 december van 14 tot 18 uur. In de straten, die voor de gelegenheid 
winters aangekleed worden, word je alvast warm verwelkomd. Tijdens het weekend van 14 en 
15 december loopt de kerstmarkt gedeeltelijk door in de Stationsstraat. Tijdens het weekend 
van 21 en 22 december word je verwend door muzikaal talent. Ook in de winkels zetten de 
handelaars en horeca-uitbaters hun beste beentje voor opdat je een aangename 
winkelnamiddag zou beleven. 
 
Voor de late beslissers openen een aantal winkels ook hun deuren op zondag 29 december. 
Neem een kijkje op www.ontdeksintniklaas.be of op de facebookpagina Oh Sint-Niklaas om te 
zien of je favoriete winkel ook open is!  
 
Ben je op zoek naar een leuk geschenk? Neem dan zeker een kijkje op www.kadohbon.be: de 
geschenkenbon van de lokale handels- en horecazaken is immers het ideale geschenk om te 
geven en te krijgen. De kadohbon aankopen kan 24/7 via onze webshop en verder ook aan de 
infobalie van het stadhuis of in de marktshop op de Grote Markt. 
 
 
 

http://www.ontdeksintniklaas.be/
http://www.kadohbon.be/
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Winterplein Houtbriel 
20, 21 en 22 december 

 
Tijdens de donkerste dagen van het jaar zorgt Winterplein voor wat extra gezelligheid in de 
stadskern. Winterplein is de eerste editie van een kerstmarktje op het einde van de Houtbriel, 
georganiseerd door nabijgelegen horecazaken. Je kan er terecht voor een warme hap en een 
lekker drankje. In elk van de kraampjes zet een horecazaak zijn eigenheid in de kijker met als 
resultaat een gevarieerd aanbod met winterse versnaperingen.   
Deelnemende zaken: Bizzy Beloy, Cipierskelder, Frituur Pom De Tair, Biko, Brass Monkey, Balls & 
Glory, Het Laatste Avondmaal, ’t Binnenhuis. 
 
 
 

Doe mee aan de achtste Wase Santa Walk! 
Stadskern – zaterdag 21 december – 18 uur 

 
 
Op zaterdag 21 december om 18 uur organiseert Rotary Club Sint-Niklaas voor de achtste keer 
een ‘kerstwandeling’. Ook dit jaar wordt er gewandeld voor goede doelen, onder meer To Walk 
Again vzw.  
 
Door een kerstpak aan te kopen en verkleed aan de start op het Sint-Nicolaasplein  te 
verschijnen om 18 uur, geniet je, na een stevige opwarming, van een sfeervolle wandeling van 4 
km door het centrum van Sint-Niklaas. Bij aankomst bieden we je graag een medaille en  
goodiebag met leuke gadgets aan en genieten we samen van gratis erwtensoep, glühwein en 
chocomelk.  
 
Individueel inschrijven doe je door jouw kerstpak aan te kopen bij volgende verkooppunten: in 
Sint-Niklaas bij de dienst toerisme, Grote Markt 45 - Colora, Gentsebaan 71b - Tims, Waasland 
Shopping Center - Timmermans, Stationsstraat 90,  en in Temse bij Tuincenter Van Buynder, 
Hoogkamerstraat 196. De prijs bedraagt 12 EUR voor volwassenen en 6 EUR voor jongens en 
meisjes (tot 135 cm) 
  
Telt jouw erkende jeugdbeweging, sportvereniging of school meer dan 25 enthousiastelingen 
die zich inschrijven via www.santawalk.be, dan kan dit aan 6 EUR per persoon i.p.v. 12 EUR. 
Bovendien verdient de jeugdbeweging, sportvereniging of school hier een aardig zakcentje mee. 
De verenigingen ontvangen na afloop een financiële ondersteuning van 250 EUR van Rotary 
Sint-Niklaas. 
 
Meer info op www.santawalk.be of op de facebookpagina SantaWalk. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.santawalk.be/
http://www.santawalk.be/
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Wase ijsberenduik 
Recreatiepark De Ster – Zondag 12 januari 2020 – 14 uur 

 
Op zondag 12 januari 2020 vindt op het recreatiedomein De Ster in Sint Niklaas de 11e editie 
plaats van de Wase ijsberenduik. Een organisatie van Wase Waterpolo i.s.m. de stad Sint-Niklaas 
en de provincie Oost-Vlaanderen.  
Individueel, in groep, met het bedrijf, de sportclub, de familie, de jeugdvereniging of de 
vriendenkring… Zowel de moedige winterduiker, maar zeker ook de sympathisanten en 
supporters die van het spektakel willen genieten, zijn welkom! 
 

Er is een collectieve warming-up voorzien via de beach-aerobic-sessie die zal doorgaan aan de 
startzone op het strand. Deelname hieraan is een aanrader om het kille sop te trotseren. 
 
Wie zich uitdost in een vrolijke of originele zwem-outfit komt in aanmerking voor leuke prijzen.  
 
Om 14.30 uur wordt het eerste startschot gegeven voor kinderen tussen de 7 en 14 jaar. Om 15 
uur wordt het startschot gegeven voor de volwassenen. Na de duik is iedereen met voltallige 
aanhang van harte welkom in het winterdorp voor een hapje en een drankje. 
 
Om deel te nemen schrijf je je best op voorhand in via de website. Inschrijven is verplicht. 
Kinderen tot 14 jaar gratis, volwassenen (+14 jr.): 4 EUR. Daginschrijvingen: Kinderen tot 14 
jaar: 4 EUR, volwassenen (+14 jr.): 6 EUR. De inkom voor de toeschouwers is gratis. Via buslijn 3, 
81 en 82 kan je de halte aan De Ster makkelijk bereiken. 
 
Alle info op www.waseijsberenduik.be 
 
 

Winterkermis op de Grote Markt 
Van zaterdag 7 december tot en met zondag 22 december 

 
Geen winter zonder winterkermis! Een vaste publiekstrekker op de Grote Markt tijdens de 
kerstperiode. Wie durft de 60m hoge booster aan? Klassiekers als de Popcorn Party, de Cake 
Walk en de autoscooters zijn er ook weer bij. Voor de kleintjes zijn er de kindermolens, de 
eendjes of de trampolines. De kermis is elke dag open vanaf 15 uur. 
 
 

Waaslandcross 
Recreatiepark De Ster – Zaterdag 21 december 

 
Wie worden de opvolgers van Sanne Cant en Mathieu Vanderpoel? Kom mee supporteren voor 
jouw persoonlijke favoriet tijdens deze Rectavit Series wedstrijd. De verschillende soorten 
ondergrond maken deze wedstrijd onvoorspelbaar en een echte uitdaging.  
 
Inkom: 10 EUR in voorverkoop, 12 EUR aan de kassa. Kinderen t.e.m. 12 jaar gratis. 
 
 

http://www.waseijsberenduik.be/
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Goestink Wintert 1.0 
zaterdag 4 januari  

 
Ook in de winter is Goestink van de partij. Kom genieten van de muziek of gezellig iets drinken 
vanaf 16 uur op de Grote Markt. Gratis inkom. 
 
 

Nieuwjaarsdrink op de Grote Markt 
Zondag 5 januari 2020 

 
Opendeur en infomarkt ‘Sint-Niklaas 2020-2025’ 

 
Toelichting op de aparte persconferentie op maandag 2 december 2019 om 10 uur in de 
ontvangstzaal van het stadhuis. 
 
 
 
‘Sint-Niklaas Wintert’ is een initiatief van het stadsbestuur i.s.m. de vzw centrummanagement. 

Meer informatie: dienst toerisme, tel. 03 778 35 00 en www.sintniklaaswintert.be 
 

http://www.sintniklaaswintert.be/

