
Duik dit eindejaar mee in de droom van Sarah en 
Emma: twee zusjes die de meest magische nacht 
uit hun jonge leventje meemaken. Sluit je ogen en 
open je fantasie voor een betoverende reis onder 
het winterse maanlicht. Sarah en Emma laten je 
vliegen boven de stille stad, buitelen door room
witte wolken en stuiteren naar een glinsterende 
sterrenhemel. Een kerstsprookje voor liefhebbers 
van een frisse neus en een warm hart.

Stap mee in de 
droomwereld van  
Sarah en Emma
van 16 december tot 9 januari
telkens van 16 tot 21 uur

KOM MAAR EENS...



De nachtelijke mallemolen van Sarah en 
Emma brengt je in 8 stappen doorheen 
een knus verlicht Sint-Niklaas.
Wandel mee en bekijk je stad eens 
van de dromerige kant.
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1 Aan het stadhuis start 
onze reis in de fantasie
wereld van de zusjes.

2 Een winters spiegelpaleis 
weerspiegelt de fonkeling 
in je ogen aan het brugje in 
het Romain De Vidtspark.

3 Rond het torentje van 
kasteel Walburg tuimel je 
met open vleugels uit een 
luchtballon.

4 Een installatie in  
Stationsstraat 86 sleurt je 
mee het ballenbad in.

5 In het park van het SteM 
kan je de kerstlampjes 
even verruilen voor 
discolichten.

6 Aan de Houtbriel zorgt 
een feestelijke fotowall 
voor selfies met een 
gouden randje.

7 Het Castrohof doet je 
hoofd duizelen met een 
haast oneindige sterren
hemel. Kijk! Een vliegende 
ster! Doe snel een wens.

8 Op de Grote Markt 
warmen alle dromen 
van de SintNiklazenaren 
zich aan de gloed van de 
lichttoren.

1. Elk SintNiklaas’ gezin ontvangt vanaf midden december een 
droomsticker in de brievenbus. Schrijf jouw droom op de sticker en 
jouw naam en adres op de achterkant van het stickervel.

2. Doe de magische droomwandeling en laat je verwonderen!

3. Toon jouw ingevulde sticker aan het einde van het parcours aan de 
uitbaters van de toren. Neem de sticker van het stickervel en geef 
het stickervel af aan de uitbaters. Enkel bij afgifte van het stickervel, 
krijgen de gezinsleden van hetzelfde adres één gratis drankje per 
persoon. Keuze uit warme chocomelk, glühwein, frisdrank.

4. Kleef de sticker op het droompaneel.

Deel jouw droom en  
krijg een gratis drankje 
van het stadsbestuur

Actie geldig vanaf 16 december tot en met 9 januari. 
Meer info via ontdeksintniklaas.be

Opgelet! Indien u de afstand van 1,5 m 
niet kan garanderen, gelieve een 
mondmasker te dragen. Raadpleeg 
de geldende coronarichtlijnen via 
ontdeksintniklaas.be


