ONTDEKKEN

BESTE
ONTDEKKINGSREIZIGER,
Leuk dat u interesse toont voor onze stad. Deze Oh-gids
speelt dan ook in op de verrassende veelzijdigheid van
Sint-Niklaas. ‘Oh’ verwijst daarbij naar het bekende
Sinterklaasliedje ‘Oh kom maar eens kijken’. En op
die ontdekking en beleving zetten onze inwoners,
winkeliers, horeca en cultuurhuizen ook in. Ze nodigen
u uit voor meer: ‘Oh, kom maar eens genieten, proeven,
beleven en winkelen!’.  
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We hebben voor u een aantal themaroutes uitgestippeld
met een hele reeks merkwaardige plekjes, opvallende
winkels en niet te missen evenementen. Gaat u graag op
ontdekking om uw zintuigen culinair te laten prikkelen?
Of wil u verrast worden door eigenzinnigheid en de uniciteit
in het aanbod van mode, meubels of kunst? Aan de hand
van zes themaroutes vindt u ongetwijfeld uw gading.
Deze gids heeft niet de bedoeling om compleet te
zijn. Er is immers veel meer te zien. En Sint-Niklaas
is een dynamische stad, die continu in beweging is
en waar ondernemerschap en creativiteit een goeie
voedingsbodem vinden.
Veel plezier op uw ontdekkingsreis
door Sint-Niklaas.

Legende:
Even pauzeren
En verder...
Kijk eens naar binnen/omhoog
Evenementen

Samenstelling: diensten toerisme en economie,
Stadsbestuur Sint-Niklaas
Opmaak: The DreamMm
Fotografie: Stadsbestuur Sint-Niklaas, The DreamMm
Drukwerk: Drukkerij Van Lijsebetten
Verantwoordelijke uitgever: Carl Hanssens, schepen voor
lokale economie, stadhuis, Grote Markt 1, Sint-Niklaas
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ZOETEBEK
Laat je meevoeren op een
smakelijke ontdekkingstocht langs
Sint-Niklase chocolatiers, patissiers
en andere zoete volksverwenners.
Een tocht om in te bijten, om bij
weg te smelten, om je zintuigen te
overladen met smaaksensaties.
Onze stad beschikt over een
verrassend groot aantal échte vaklui
die van pralines, chocolade figuren
en creaties, patisserie, gebak,
macarons, ijs tot koffie hun absolute
specialiteit hebben gemaakt. En één
ding hebben ze allemaal gemeen:
de liefde voor hun vak, trouw aan
de wetten van hun ambacht, met
recepten en tradities die vaak al
decennialang meegaan. Hoog tijd
dus om de zoetekauw in je los te
laten!
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GRENOBLE

KOKKELBEEKSTRAAT 34

(BIO EN VEGETARISCH RESTAURANT)

2
1

BAKKERIJ ROYALE

2

PARKSTRAAT 27

(BALLONSPECULOOS)

Al meer dan vijftig jaar oefent deze
bakkerij een bijna onweerstaanbare
aantrekkingskracht uit op vele
Sint-Niklazenaren. Zondagochtend
schuiven vele mensen er begerig aan
om hun hoogdag met hun koninklijke
boterkoeken aan te snijden, die al
tientallen jaren volgens de originele
recepten worden bereid. Proef er
beslist ook de ballonspeculoos.
Pas wel op dat je niet opstijgt van
verrukking.
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BAKKER JAN REED
HOUTBRIEL 10
(PATISSERIE)

Alles zit juist, niet alleen de smaken
maar ook de esthetiek. De perfect
afgewerkte patisserie en gebakjes als
pronkstukken in het hedendaagse,
strakke decor. Proeven kan, beleven
des te meer, in de tearoom van Jan
Reed. Vakmanschap, met een grote
glimlach geserveerd.

CHOCOLATIER WAUTERS
ANKERSTRAAT 45
(BALLONPRALINES)

Voor hun 10-jarig bestaan vernieuwde
chocolatier Wauters hun volledige
winkel. Met passie voor het vak creëert
hij een overheerlijk en rijk aanbod
aan zoetigheden (Pralines, koekjes,
chocoladezoenen, etc). Ook het
engagement naar de stad Sint-Niklaas
is groot. Hij stond aan de wieg van de
ballonpralines die inmiddels uitgegroeid
zijn tot HET chocolade stadssymbool.
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CRÈMERIE FRANÇOIS

5

ANKERSTRAAT 34
(ROOMIJS)

RESTAURANT
HET GEVOEL

REGENTIEPLEIN 53

(ZOETIGHEDEN MET KOFFIE)

Om al vele jaren de titel van beste
ijssalon van dit land te verdienen,
volstaan volgens de uitbaters twee
factoren: kwaliteit en ambachtelijke
productie. De pure ijsbereiding kortom, overigens volledig te zien in het
open atelier én nog steeds volgens
het originele recept uit de jaren 20.
Wie nog moet ontdekken waarom
een fijnproever als Alex Callier nergens anders ter wereld ooit dezelfde
ijssensatie heeft beleefd, haast zich
maar snel naar binnen.

Met liefst veertig soorten thee en
een achttal soorten koffie verwent
Het Gevoel ook de zoetebekken
onder ons. Niet alleen voor de
pannenkoeken, ijsjes en patisserie
schuift men er graag aan, maar ook
voor het dessertbord met koffie,
waarop een negental verschillende
zoetigheden liggen naast het
uitmuntende kopje koffie.
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CHOCOLATIER BASTIN
STATIONSSTRAAT 81
(CHOCOLATIER)

De Antwerpse chocolatier Bastin
pakt in de Stationsstraat uit met ‘The
Complete Chocolate Experience’.
“Er stroomt geen bloed door onze
aderen, maar chocolade”, lieten
de broers Bastin al optekenen.
En wie wil, kan er ook even verpozen
met een koffietje. Geniet ervan.

REGENTIEPLEIN
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LEONIDAS

STATIONSSTRAAT 75
(PRALINES)

Leonidas, de Belgische franchise
pralineketen, is ook in de Stationsstraat aanwezig. Leonidas houdt
zich al meer dan 100 jaar vast aan
de traditionele producten. Dat zijn de
pralines waar Leonidas zo bekend
mee is geworden. Maar door nieuwe
concepten te blijven lanceren, houdt
de zaak zich verfrissend en bij de tijd.
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VAN POECK
DELICATESSEN

9

STATIONSSTRAAT 38
(KRANSKOFFIE)

8
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PATISSERIE THIERENS
KOKKELBEEKSTRAAT 47
(REYNAERTGEBAK
& BALLONSPECULOOS)

Een meesterbakker met passie
voor zijn vak, daar staat Marc
Thierens voor. Samen met enkele
Sint-Niklase
collega-meesterbakkers zet hij onder meer de traditie van het Reynaertgebak verder.
Dat gebak stamt uit de jaren 1800
en bevat onder meer amandelen, ananas, marsepein en Grand
Manier. Samen met de Reynaertbonbons, die deze bakker ook
aanbiedt, komt het Reynaertgebak
naar verluidt geregeld op tafel bij de
koninklijke familie.

Al sinds 1866 is deze familiezaak
actief in Sint-Niklaas. Met de 150ste
verjaardag in 2016 mag Van Poeck
zich één van de oudste winkels van
de stad noemen. Een bezoekje is
een must, een belevenis op zich.
De geur van de de versgebrande
koffie die je tegemoet waait bij het
binnenstappen, zet meteen de
toon. Hier schrijven zaakvoerders
Annemie Van Poeck en dochter
Elisabeth een verhaal vol passie voor
het ambachtelijke, het échte product. Hun Kranskoffie is onlangs nog
erkend als streekproduct.

DE KANTINE

8

REGENTIEPLEIN 1

(EETCAFÉ EN RESTAURANT)
11

MUSEUMSITE

WEEK VAN DE SMAAK

EUROMARKT

BAKKER WIM
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REGENTIEPLEIN 1

VINTAGE
Vintage is in. Omdat het authenticiteit
oproept, iets uniek biedt en ingaat
tegen al wat mainstream is. Deze
route focust op die eigenzinnigheid,
passie en gedrevenheid. Heel wat
mensen in Sint-Niklaas geven zich
graag over aan de liefde voor de
mode en stijlen vanaf het midden
van vorige eeuw, maar tonen dat elk
op hun eigen en veelzijdige manier.
Een tocht langs verrassende en
soms speelse boetiekjes, langs
karaktervolle en unieke winkels,
telkens met een nostalgische
knipoog.
16

1

PAND 42

ANKERSTRAAT 42

(KINDERKLEDIJ EN SPEELGOED)

Pand 42 brengt een uitgekiende mix van
kinderkleding en speelgoed, boeken,
wenskaarten en cadeautjes. Je vindt er een
fijne selectie kindermode met o.a. Petit Bateau
en originele hebbedingen om te geven of
gewoon zelf te houden. Zowel in de winkel, als
online, zet Pand42 haar duurzame “groene”
collectie in de kijker: heel wat producten uit
het assortiment zijn immers gemaakt van
organisch katoen of gerecycleerde materialen.
Weetje: hier kan je betalen met ecocheques!
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KEYMUSIC

3

ANKERSTRAAT 81

(MUZIEKINSTRUMENTEN - OOK 2DE HANDS)

MERCATORSTRAAT 64
(KLEDING EN ACCESSOIRES)

Sinds jaar en dag hét pretpark voor
muzikanten klein en groot, en de meest
omvangrijke muziekwinkel van België
is allesbehalve van plan uit te bollen.
Keymusic heeft haar oerdegelijke
vestiging in de Ankerstraat onlangs
verbouwd, om uit te pakken met een
nieuw assortiment Gibsongitaren,
Roland-drumstellen, studiomixers en
zo veel meer. De zaak heeft ook
een heel arsenaal aan tweedehands
muziekinstrumenten alsook een ruim
assortiment DJ, Licht en Geluid.

Al wie op zoek is naar lieflijke
kleedjes van King Louie of
Who’s That Girl rept zich naar
binnen in de meest kleurrijke winkel in
de Mercatorstraat. Passi Passé biedt
niet alleen een eigenzinnige merkenmix voor meisjes en vrouwen, maar
ook wenskaarten van het onnavolgbare Ministerie van Unieke Zaken of
een grappige flamingo voor in de tuin.
Helemaal achteraan de winkel vind je
kwalitatieve tweedehands kledij en
schoenen.

3
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PASSI PASSÉ

19
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HAUTE COLLECTION
REGENTIESTRAAT 21A
(LUXE VINTAGE & NIEUW)

De iconische Brillant van Delvaux of
de IT-bag van vorig seizoen? Achter
de roze sluier van een voormalige
notariswoning vloeien hier high-end
kledingmerken en vintage luxehandtassen- en schoenen naadloos
samen. Haute Collection, waar de
glamour van modehoofsteden als
New York en Londen in het klein
geïmporteerd wordt, is er eentje voor
de durvers.

5

SOEP&ZOET

STATIONSSTRAAT 16
(VINTAGE SOEPBAR)

De allereerste soepbar van de stad
opende twee jaar geleden de deuren
en zit nog altijd op koers. Wie zich hier
laat neerploffen in de met schapenvel gedecoreerde rieten stoeltjes
kan zich te goed doen aan een vers
bereid soepje. Maar geniet er ook van
de met liefde geserveerde koffie of
thee met smeuïg stukje zelfgemaakte
taart.
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6

MET TIJD EN BOTERHAMMEN
NIEUWSTRAAT 5

FIETSPALEIS

NIEUWSTRAAT 8
(CITY-RETROFIETSEN)

Wie nog altijd rondrijdt met een aftandse
roestbak, moet zeker eens een kijkje nemen
in het Fietspaleis, al 70 jaar een vaste
waarde in de stadskern, dankzij hun
service en vakmanschap. Naast hun ruim
aanbod moderne fietsen (2 verdiepen fietsplezier en een webshop), spelen ze maximaal
in op de hype van de veelkleurige cityretrofietsen. Je kan er bij wijze van test ook
even de stad mee rond cruisen want voor
slechts 5 euro per dag rijd je hier buiten met
je fiets naar keuze. Ook elektrische fietsen.

6

(BOTERHAMMEN EN VERSCHILLENDE SNACKS)
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DROGISTERIJ DE WALVIS
ANKERSTRAAT 27

VINTAGE CORNER

MARCUS GUITARS & BASSES

(MEUBILAIR JAREN 1950, ’60 ‘EN ‘70)

(GITAARBOUWER)

BEGIJNENSTRAAT 2

GODSSCHALKSTRAAT 49

DRANKENHANDEL DE CLERCQ
HOEK ANKERSTRAAT-ZAMANSTRAAT

KRINGWINKEL DEN AZALEE

HET RUITJE

VINTAGE MARKT - VINTAGE WAASLAND - VW OLDTIMERS

(KLEDIJ, DECOR, MEUBILAIR)

(2

GROTE MARKT

HEISTRAAT 115

KNAPTANDSTRAAT 54
DE

22

HANDSKLEDIJ)

ZATERDAG 24 SEPTEMBER 2017
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DE
DECORATEUR
IN JEZELF
Een eigen toets geven aan je interieur?
Het is bijna onwaarschijnlijk hoeveel
mensen je daarbij kunnen helpen
in het Sint-Niklase stadscentrum.
Van antiek tot design: de keuze aan
stijlen en ideeën is verrassend. Mooi
is dat de zoektocht naar dat bepaald
meubel of interieurelement ook in
een aangename sfeer verloopt. Met
een kopje koffie erbij zetten deze
mensen graag even de tijd stil om
klanten mee te nemen in hun wereld.
26

LEUGENPALEIS

PRINS ALBERTSTRAAT 62
(TRENDY RESTAURANT)

1

SWINNEN

ONZE-LIEVE-VROUWSTRAAT 24
(INTERIEUR- EN TUINDESIGN)

Swinnen Store is een van dé
referenties voor al wie in de Wase
hoofdstad op zoek is naar tijdloze
designklassiekers. Zowel op vlak
van interieurmeubilair, verlichting als
tuinmeubelen spelen ze hier scherp
in op zowel de nieuwste trends als
de klassieke must haves. Zoek dus
niet langer naar die knalroze Fermobligstoel, de grappige kindermeubels
van Vitra of de Giorgetti-zetel om in
weg te zinken. Je hebt ze al gevonden.

1
2

DE ROZE PATIO
NIEUWSTRAAT 4

(KAARSEN EN MEUBILAIR)

1
28

Een monumentaal herenhuis in de
Nieuwstraat doet sinds 1984 dienst
als uitvalsbasis voor De Roze Patio,
een interieurwinkel die niet alleen
alle mogelijke soorten kaarsen en
snuisterijen verkoopt, maar ook oude
meubels een tweede leven geeft.
Belangrijkste aspect vandaag is café
De Patio: een sfeervol zaaltje met
authentieke glazen koepel. Af te
huren voor feesten allerhande!

2
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MULLER ANTIEK

5

ANKERSTRAAT 6

PAND 16

DR.VERDURMENSTRAAT 16

(INTERIEURBELEVING EN DECORATIE)

(ANTIEK EN BROCANTE)

Veerle De Niel vormde in 2014 deze
herenwoning om tot een veelzijdige
interieurwinkel. Met haar ‘levende
Pinterest’ wil ze andere mensen zo
veel mogelijk interieurideeën aan de
hand doen. Voor wie zich liever eerst
aan het kleinere werk waagt: je kan er
ook cursussen volgen.

De familie Muller zijn generalisten:
algemene antiquairs dus. Wat
betekent dat ze elke dag opnieuw
een zoektocht starten naar de meest
waardevolle meubelen, beelden,
schilderijen, enz. Daar begon de familie
ruim 60 jaar geleden mee. Vandaag
bouwt kleinzoon Frederik de goeie
naam verder uit. Voor de kenners:
hun specialisatie is Delfts aardewerk.
Niet zozeer de blauwe tegeltjes, wel
de meer merkwaardige stukken.

3
4

MARC BEECKMANS

6

BJORN VAES
INTERIEURS

REGENTIEPLEIN 46
(INTERIEURONTWERP)

Tijdloos en sfeervol: met die
woorden beschrijft Vaes de winkel die
hij in 2011 op poten zette. Wie op zoek
is naar landelijke verlichting, antiekmeubeltjes of een arsenaal aan op
maat gemaakte tapijten, zit hier
goed. Bijzonder zijn de regelmatig
georganiseerde sfeeravonden waarbij
Vaes in een gezellig kader tips geeft
over de do’s-and-don’ts van verlichting
of over hoe je nu best die feesttafel in
orde krijgt.

ZAMANSTRAAT 54

(BLOEMEN-, DECORATIE-, EN
INTERIEURZAAK)

Marc Beeckmans brengt, zoals hij
het zelf omschrijft, al bijna 30 jaar
een silhouet voor huis en tuin. Je
kan er terecht voor een boeket,
een bijzonder meubelstuk of een
speciaal decorelement. Het originele
totaalconcept, wat de winkel ook is,
weerspiegelt zijn passie voor het vak.

5

4
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BLOEMIST KOEN VAN POUCKE
HEISTRAAT 106

(WERELDBEROEMD VOOR ZIJN HELLEBORUSSEN)
30
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ANTIEK
DE KEERSMAECKER

8

PRINS ALBERTSTRAAT 23

STATIONSSTRAAT 119

Van wand- en raamdecoratie, schilderen behangwerken tot de complete
interieurinrichting
van
vooral
particuliere woningen: daarmee is
T-Interiors al sinds 1964 een toonaangevende interieurzaak in de regio.
Zaakvoerster en interieurarchitecte
Tina De Smaele is meer dan fier
op haar beroep én haar sector. Ze
leidt immers de nationale beroepsvereniging
van
schilders
en
decorateurs met 1.100 leden.

In het grote herenhuis met gele
gevelsteentjes in deze statige
straat bevindt zich sinds 1994 een
collectie
19de-eeuwse
Engelse
meubels. De uitbaters dikken hun
verzameling eigenhandig aan tijdens
ijverige zoektochten in Londense
antiek- en brocanteriewinkels. Je
vindt hier bijzettafeltjes, commodes,
boekenkasten en stoelen in vooral
warm mahoniehout.

8
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T-INTERIORS

9

ATELIER LIEVOIS

REGENTIESTRAAT 12

Onder het motto ‘Een huis is
gemaakt van muren en balken, een
thuis wordt gebouwd met liefde en
dromen’ creëert interieurarchitect
Michael Lievois een woonomgeving
op maat voor elke opdrachtgever.
Het Ontwerp Atelier Lievois maakt
van strak en eenvoud zijn sleutelbegrippen, ofwel de ‘kunst van
het reduceren’ om tot visuele rust
te komen, zonder evenwel vast te
haken in een welbepaalde huisstijl.
Van ontwerp tot realisatie, maar ook
voor ontwerp- en kleuradvies.

NYLØNFABRIK

LINDENSTRAAT 90B

(TOONZAAL/CREATIEF LABO, TENTOONSTELLINGSRUIMTE EN
BOVENAL UITVALSBASIS VAN KOVE INTERIEURARCHITECTUUR)

10

ANTE INTERIORS
STATIONSSTRAAT 76
(LIFESTYLE ARCHITECTEN)

Architecten Annemie Noens en
Thomas Heyndrickx breien met deze
zaak een verlengstuk aan hun liefde
voor kwaliteitsvolle architectuur met
oog voor detail. De toonzaal liegt er
niet om: ambachtelijke Arco-tafels,
de beste MOOOI-stukken, sterke
merken van eigen bodem en puur
Scandinavisch design.
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BJORN VAES INTERIEURS

PRINS ALBERTSTRAAT 23

STATIONSSTRAAT 119

REGENTIESTRAAT 12

BLOEMIST KOEN VAN POUCKE
HEISTRAAT 106

(WERELDBEROEMD VOOR ZIJN HELLEBORUSSEN)

ANTE INTERIORS

NYLØNFABRIK

(LIFESTYLE ARCHITECTEN)

(CREATIEVE HOTSPOT)

STATIONSSTRAAT 76

LEUGENPALEIS

LINDENSTRAAT 90B

PRINS ALBERTSTRAAT 62
(TRENDY RESTAURANT)
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OP (JOUW)
MAAT
Een eigen accent, een ontwerp
op maat, een maatje meer of
minder? Dit is het gebied van de
vakmensen, die pas aan de slag
gaan als ze weten wat hun klant
precies verlangt. Zij combineren hun
winkelaanbod met een extra service,
namelijk hun vakbekwaamheid en
vaardigheid om in te spelen op de
specifieke wensen van klanten. Een
zeldzaamheid wordt dit aspect, dat
echter door heel veel mensen als
een grote troef wordt beschouwd.

36

1

1

DE WAELE HERENKLEDIJ

3

DRIEKONINGENSTRAAT 2
(VERKOOP EN VERHUUR)

Een familiebedrijf dat meer dan 120
jaar bestaat, het wordt een unicum.
Een klant stapt er als een nieuwe
man weer buiten. En het spectrum
is uitgebreid: van stijlvolle trouwkostuums
tot
custom
made
schoenen. De verhuurafdeling staat
garant voor een perfecte suite, van
jacquet tot smoking of een mooi kostuum met feestelijke gilet en das.
Elegantie staat voorop.

38

(JUWEELONTWERP)

JOZEF PATTYN

STATIONSSTRAAT 79
(JUWELIER)

Juwelier Pattyn bestaat sinds 1977
en is een van de meest bekende
uithangborden van de Stationsstraat.
Nog altijd is hij fris en innoverend.
In zijn eigen atelier schept hij handgemaakte juwelen, volledig naar
wens van de klant. Pattyn bracht
onlangs ook een eigen uurwerk op
de markt: betaalbaar en kwaliteitsvol
en naar analogie met het aloude
Zwitserse gangwerk.

2

3

2

ZAMANSTRAAT 45

Hans Sonnaert keek als kleine jongen
al met een bewonderend oog naar
de vaardige handen van zijn grootvader, goudsmid in Brugge. Sinds
1990 is Sonnaert zelfstandig juweelontwerper en onversneden vakman.
Hij legt elke keer opnieuw de nadruk op
pure, tijdloze vormen en sobere maar
krachtige lijnen. Met minimalisme
als leidraad.

1
2

HANS SONNAERT

39

4

STATIONSSTRAAT 73
(TOPMERKEN, OP MAAT)

Schoonzussen Babette en Ann
sloegen de handen in elkaar om
de familiezaak, die al sinds 1945
bestaat, op een fris elan verder te
zetten.
Exclusieve merken voor
dames en heren, oa. Marccain,
Airfield, Hugo Boss, Trussardi, etc.
Bijzondere troef is dat de retouches
in eigen huis worden uitgevoerd, door
twee professionele naaisters. Perfect
op maat dus, voor jong en oud.

4
5

LIBELLE-JAMES

6
6

KLEURENFASHION
STATIONSSTRAAT 34

(COLLECTIES VOOR DAMES)

Stijlvolle kledingzaak voor dames,
waar extra wordt ingezet op een
persoonlijke service, gericht op de
specifieke vragen van klanten. Met
heel wat accessoires om meteen een
hele outfit samen te stellen.

5

BOGUZ

7

STATIONSSTRAAT 34

PARKLAAN 5

(DECORATIE, GLAS OP MAAT,
TAFELS, AMBACHTELIJK WERK)

(KINDERKLEDING DESIGNED BY
LITTLE ONES)

Ambachtsman Rudi Waterschoot
buigt glas om tot alle mogelijke
vormen: van art deco-achtige lampen
tot strakke badkamerwanden of
tafels op maat. In zijn glasatelier krijgt
elk glaswerkje een persoonlijke toets.
Zonder meer de glaskoning van
Sint-Niklaas.

‘Instant happy’ staat te lezen op de
etalage van Boguz. En verbazen
hoeft dat niet te doen. Voor de kleintjes
zijn hier vrolijke bollenkleedjes, stoere
truien met grote prints of streelzachte
retrostuks. En dat van topmerken als
Molo, Fred’s World en Cakewalk. De
zomer van 2017 ziet er alvast goed
uit voor ouders die niet zo stiekem
fan zijn van Star Wars en zoon of
dochter graag eens in een jumper
met lichtsabels steken.

FOUBERT

STATIONSSTRAAT 127

7

(IJSSALON EN CHOCOLADEBAR)

40

GLASATELIER RUDI

41

COUP DE VILLE

triënale voor hedendaagse kunst

THE OTHER AGENCY

(DIVERSE LOCATIES IN DE STADSKERN)

(RECLAMEBUREAU, MARKETING OP MAAT)

10/09/ 2017 - 16/10/2017

MODESHOW
ACADEMIE SASK

STATIONSSTRAAT 10

BOONHEMSTRAAT 1

4 LIFE JEWELS, HANS NAGY

EIGENLOSTRAAT 154, SINT-NIKLAAS
(JUWELEN OP MAAT)

DAG VAN DEN BREI - STEM
12 JUNI 2017
ZWIJGERSHOEK

42

43

2

OP (JOUW) MAAT
3
4

1

5
6

7

1
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HANS SONNAERT
ZAMANSTRAAT 45
(JUWEELONTWERP)

DE WAELE HERENKLEDIJ

5

DRIEKONINGENSTRAAT 2
(VERKOOP EN VERHUUR)

JOZEF PATTYN

6

STATIONSSTRAAT 79
(JUWELIER)

LIBELLE - JAMES

7

STATIONSSTRAAT 73
(TOPMERKEN, OP MAAT)
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KLEURENFASHION
STATIONSSTRAAT 34

(PRESTO-COLLECTIES VOOR DAMES)

BOGUZ

THE OTHER AGENCY

(KINDERKLEDING DESIGNED BY LITTLE ONES)

(RECLAMEBUREAU, MARKETING OP MAAT)

STATIONSSTRAAT 10B

STATIONSSTRAAT 34

GLASATELIER RUDI

4 LIFE JEWELS, HANS NAGY

FOUBERT

(DECORATIE, GLAS OP MAAT, TAFELS, AMBACHTELIJK WERK)

(JUWELEN OP MAAT)

(IJSSALON EN CHOCOLADEBAR)

PARKLAAN 5

EIGENLOSTRAAT 154, SINT-NIKLAAS

45

STATIONSSTRAAT 127

M’AS
TU VU

Net dat tikkeltje extra, dat ietsje
meer? Die subtiele touch, dat trapje
omhoog op vlak van kwaliteit en
uitstraling? Ook dat aanbod vind
je ruimschoots in Sint-Niklaas.
Als het exclusief moet zijn, is het
dat ook. In stijl, want alleen voor
de rode loper op deze route is er
verbeeldingskracht nodig. Voor al
de rest zorgen de uitbaters van deze
verfijnde zaken.
46

1

BAKKER JAN REED
HOUTBRIEL 10

(PATISSERIE EN FIJN GEBAK)

Met een hongertje richting bakker
Reed trekken, is geen goed idee,
tenzij je met een halve bakkerij wil
thuiskomen. In 1996 zette Jan de
schouders onder wat nu een van
dé vooraanstaande bakkerijen van
de stad is. Met zijn ambachtelijke
broodsoorten en perfect afgewerkte
patisserie
weet
Reed
iedere
Sint-Niklazenaar te verleiden.

1
3
3

THE SHOP

4

STATIONSSTRAAT 65

(HANDTASSEN EN ACCESSOIRES)

TIFFANYS

STATIONSSTRAAT 82-84

Een eyecatcher in de Stationsstraat
en een paradijs voor de dames, met
topmerken op maar liefst duizend
vierkante meter winkeloppervlakte.
Wie graag snel en efficiënt een keuze
maakt, kan de stylistes alvast een
selectie laten maken om de zoektocht naar het juiste kledingstuk te
vergemakkelijken.

Een accessoirewinkel van moeder
en dochter Kathleen en Charlotte. Zij
gaan in het buitenland op zoek naar
de meest originele én betaalbare
accessoires. Hier dus geen platgetreden paden, wel gezellige knitwear, fijne juweeltjes en alle mogelijke
soorten handtassen.

2
2

MISTER MEN

STATIONSSTRAAT 56

(HIPPE HERENKLEDING + CAFÉ)

Onder het motto ‘fashion, drinks
and attitude’ bouwen Charlotte en
Yannick De Waele met brio aan de
weg. Maar Mister Men is meer dan
alleen een hippe én stijlvolle kledingzaak voor mannen. Je kan er ook
gewoon even relaxen in de bar en
genieten van de muziek. Op maat
van jonge mannen met smaak.

4

2
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5
5

PERRON 87

STATIONSSTRAAT 87
(CONCEPT STORE)

“Schone winkels duren niet lang”,
wierp Carl Timmermans op toen
hij Perron 87 in 2013 opstartte als
pop-upwinkel. Maar het draaide
anders uit, omdat eigenzinnigheid blijft
boeien. Een mix van kunst en mode,
fancy hebbedingetjes, van unieke
gins tot oxboards: de trein die halt
houdt aan Perron 87 mag je niet
missen.

6

TIMMERMANS

7

STATIONSSTRAAT 90

(SCHOENEN EN HANDTASSEN)

In 1875 maakte Adolf Timmermans
zijn eerste paar schoenen in deze
stad. Meer dan 140 jaar later is
Timmermans onlosmakelijk verbonden met de Stationsstraat en
Sint-Niklaas. Van de eerste babyschoentjes en sneakers tot de stijlvolle stiletto of lederen herenschoen:
de familie Timmermans is met haar
schoenen al met vele generaties
Sint-Niklazenaren een leven lang mee
op pad geweest.

7

CASINOSTRAAT 41

6

STATIONSSTRAAT 91

Van sportief tot casual: je kiest maar.
In deze kledingzaak neemt Tiffanys
uitsluitend mannen mee in hun stijlvol verhaal, wat hen in de loop van
de jaren een heel trouw publiek
opleverde. Een maatpak of meteen
een complete outfit met underwear
en accessoires erbij, makkelijk en
snel? Het is mogelijk, en dus een
droom voor mannen. Een vaste
waarde en bovenal een meerwaarde
voor de Stationsstraat.

8

BRASSERIE ’T HEEREHUYS

TIFFANYS MEN

KRIZA

STATIONSSTRAAT 135

Sint-Niklase jeugd die een beetje
onvervalste glamour niet schuwt,
heeft sowieso al de weg gevonden
naar modeboetiek Kriza. Gianmarco
Zarba opende in 2013 de allereerste
Sint-Niklase winkel met leeftijdscode.
Vooral meisjes en jonge vrouwen
tussen 15 en 25 jaar vinden hier
geheid hun gading.

8

(PAUZEREN BIJ HIGH TEA)
51

11

9
9

TWAN

CASINOSTRAAT 34
(HERENKLEDIJ)

Kledingwinkel Twan is nog zo’n
heerlijk échte modewinkel voor
mannen. Voor de rijpere man eerder,
en al zeker voor de man die stijl
niet verwart met trends. Tijdloos,
karaktervol, kortom.

STADSSCHOUWBURG
RICH. VAN BRITSOMSTRAAT 21

10

FLOREAL - DANIËL OST
ONZE-LIEVE-VROUWPLEIN 26
(BLOEMEN EN PLANTEN)

Laat je verleiden door de etalage van
Daniël Ost en aarzel niet om binnen
te stappen in het universum van
‘s werelds bekendste bloemsierkunstenaar. In Japan is hij een god,
bij koninklijke families en the
happy few van deze wereld dé man
om huwelijken, events of bijzondere
momenten
met
zijn
unieke
bloemen- en plantencreaties naar
het hoogste niveau te tillen. En hier is
de grootmeester gewoon thuis.

11

FLIGHT 39

CASINOSTRAAT 39

Eigentijdse herenkleding voor alle
leeftijden, daarmee zet Flight 39 zich
op de kaart. Of het nu cool, trendy en
hip moet zijn, of eerder casual, strak
en stijlvol, voor mannen met de betere
smaak en jong van geest is dit een topadresje. En zeker ook omdat er
enkele kledingmerken in de rekken
liggen die elders in de stad niet te vinden
zijn. De kledingzaak beschikt ook
over een heuse jeansmuur, waar je
ongetwijfeld het juiste model aantreft.

HUIS VAN DE SINT

PANOS

STATIONSSTRAAT 85

STATIONSSTRAAT 35

(DE SALONS)

BIOCHI

10

STATIONSSTRAAT 10

(THEEWINKEL EN FINE TEA LOUNGE)
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STATIONSSTRAAT 56

(HIPPE HERENKLEDING + CAFÉ)
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STATIONSSTRAAT 65
(HANDTASSEN EN ACCESSOIRES)

STATIONSSTRAAT 82-84
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(SCHOENEN EN HANDTASSEN)
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STATIONSSTRAAT 91

STADSSCHOUWBURG

STATIONSSTRAAT 135

RICH. VAN BRITSOMSTRAAT 21

TWAN

PANOS

CASINOSTRAAT 34

STATIONSSTRAAT 35

(HERENKLEDIJ)

FLIGHT

CASINOSTRAAT 39

STEDELIJKE ACADEMIE

BRASSERIE ’T HEEREHUYS

HOFSTRAAT 13

(PAUZEREN BIJ HIGH TEA)

FLOREAL -DANIËL OST

HUIS VAN DE SINT

(BLOEMEN EN PLANTEN)

(DE SALONS)

O.L.VROUWPLEIN 26

CASINOSTRAAT 41

VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS

BIOCHI

STATIONSSTRAAT 10

STATIONSSTRAAT 85

(THEEWINKEL EN FINE TEA LOUNGE)
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TOT DE

VERBEELDING
Er zijn zo van die plaatsen waar
verwondering je overvalt, van
zodra je de deur opent. Waar je
binnenkomt met een bepaald
verwachtingspatroon, maar
dat door de creativiteit van de
uitbaters een heel onverwachte
wending krijgt. Eethuizen, cafés
of koffiebars vind je overal, maar
achter de gevels van de plekjes
op deze route gaat nog veel
meer schuil. Ga op ontdekking
en laat je verwonderen. Je hoeft
hier zelfs je verbeeldingskracht
niet aan te spreken om de dag
met verrassingen en een streepje
fantasie te kruiden. Deze plekjes
spreken elk op hun eigen manier...
tot de verbeelding.
56

3

’T STAMCAFÉKEN
NIEUWSTRAAT 3

Een authentieke bruine kroeg waar
bier- en muziekliefhebbers zich meer
thuis voelen dan in hun eigen zetel.
Ver weg van trendy cocktails en
beats, des te dichter bij een goedgetapt glas bier, een lach en een
zwans. Met rock ‘n roll en een vette
knipoog de nacht in.

1
1

KOEK EN EI

3

H.HEYMANPLEIN 5
(LUNCHCAFÉ)

4

Een kindvriendelijk lunchcafé met
vers bereide quiches, croques, gebak
en pannenkoeken, met een weekmenu van vlees, vis én vegetarische
gerechten. Koek en Ei is een bijzonder
en sympathiek initiatief van de sociale
economie-organisatie Groep Intro.

2

HOUTBRIEL 20

(DAGBLADHANDEL MET TUINTERRAS
EN KOFFIEBAR)

ANKERSTRAAT 8

(ANTIEK EN BROCANTE)

2

PUNTKOMMA

HANS TWEEDE

Ontdek er in een gezellig kader alle mogelijke soorten vitrinekasten, lampen,
roodfluwen zetels en gordijnen
én antiquiteiten voor binnen en buiten.
Ook de innerlijke mens wordt niet
vergeten. Je kan hier zowel in het
herenhuis als buiten in de tuin genieten
van verse koffie en versnaperingen.

4

BRAINFREEZE

NIEUWSTRAAT 13

(KOFFIEHUIS EN STRIPWINKEL)

Een passie voor koffie én comics,
daarmee opende de jonge dertiger
Steven Claes zijn koffiebar annex
stripwinkel in de Nieuwstraat. Als
volleerd barista zet hij er met plezier zijn
espressomachine onder stoom. Als
stripfreak brengt hij er zijn fascinatie
voor Amerikaanse comics, Japanse
manga en alles rond popcultuur over.
Een buitenbeentje, dus een aanrader!

NOVA

GROTE MARKT 9

(TAPASBAR EN RESTAURANT)
59

5

STRAFBAR

7

REGENTIEPLEIN 44
(COCKTAILBAR)

BIKO

SACRAMENTSSTRAAT 3
(BAGELS EN KRANS KOFFIE)

Een verrassend en stijlvol ingekleed
interieur verwelkomt je in het
gezelligste hoekje van de stad.
Cocktailliefhebbers vinden zeker hun
gading op een uitgebreide kaart,
maar zijn ongetwijfeld nog het meest
van hun melk door de enthousiaste
en originele manier van opdienen.
Gezondheid!

5
6

6

Even een tijdloos moment, dankzij
twintigers Stephanie en Elke, die
met Biko tegen de stroom in varen,
in het grote aanbod aan lunch- en
broodjeszaken in het stadscentrum.
Geen smos of martino, maar rijkelijk
belegde boterhammen, Vlaamse
kost met een eigen toets en speciale
koffies met zelfgebakken taarten.
Kortom, een verademing.

TARTINNEKE

REGENTIEPLEIN 2

’T ONEINDIGE VERHAAL
STATIONSSTRAAT 68
(EEN HART VOOR BOEKEN)

Tom Lanoye bezong er al zijn liefde
voor deze onafhankelijke boekhandel. En ‘t Oneindige Verhaal
verdient dat, met zijn eigenzinnige
keuzes en lokaal engagement. Maar
bovenal is dit een pracht van een
boekenwinkel, die de uitdagingen
trotseert en er blijft in slagen om zijn
eigen verhaal te schrijven.

7

BIBLIOTHEEK

DE WALBURG

WALBURGSTRAAT 35

HENDRIK HEYMANPLEIN 3

(WATERBURCHT MET TERRAS EN RESTAURANT)

(WAFELENBAK)
61

WARP

PIJP- EN TABAKSMUSEUM

APOSTELSTRAAT 20

REGENTIESTRAAT 29

MUSEUMSITE

SINT-NICOLAASBEELD

ZAMANSTRAAT

GROTE MARKT

(BESTPEELBARE KUNST)

VEGGIE PICKNICK
de langste veggietafel

CASTROHOF

SEPTEMBER 2017

CASTRODREEF 2

62

(GROTE MARKT)
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SINT-NICOLAASBEELD

WARP

BIBLIOTHEEK

TARTINNEKE

APOSTELSTRAAT 20

GROTE MARKT

KOEK EN EI

H.HEYMANPLEIN 5

HENDRIK HEYMANPLEIN 3

(LUNCHCAFÉ)

REGENTIEPLEIN 2

(WAFELENBAK)

BRAINFREEZE

5

NIEUWSTRAAT 13

(KOFFIEHUIS EN STRIPWINKEL)

’T STAMCAFÉKEN

6

NIEUWSTRAAT 3

HANS TWEEDE

7

ANKERSTRAAT 8
(ANTIEK EN BROCANTE)
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STRAFBAR

REGENTIEPLEIN 44
(COCKTAILBAR)

NOVA

PIJP- EN TABAKSMUSEUM

GROTE MARKT 9

REGENTIESTRAAT 29

(TAPASBAR EN RESTAURANT)

’T ONEINDIGE VERHAAL

MUSEUMSITE

PUNTKOMMA

(EEN HART VOOR BOEKEN)

(BESTPEELBARE KUNST)

(DAGBLADHANDEL MET TUINTERRAS EN KOFFIEBAR)

STATIONSSTRAAT 68

BIKO

SACRAMENTSSTRAAT 3
(BAGELS EN KRANS KOFFIE)

HOUTBRIEL 20

ZAMANSTRAAT

DE WALBURG

CASTROHOF

WALBURGSTRAAT 35

CASTRODREEF 2

(WATERBURCHT MET TERRAS EN RESTAURANT)
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NOTITIES

KOM DE STAD SINT-NIKLAAS ONTDEKKEN
MET DEZE 6 WANDELROUTES:

ZOETEBEK

DE DECORATEUR
IN JEZELF

M’AS TU VU
MET DE STEUN VAN

VINTAGE

OP (JOUW) MAAT

TOT DE
VERBEELDING

