Dinsdag 30 november 2021
PERSBERICHT

Sinterklaas inaugureert
op 4 december eerste
ijsbaan van Anderlecht
Het is een primeur in Anderlecht: op initiatief van schepen voor Economische Ontwikkeling Elke
Roex, in samenwerking met schepen voor Evenementen Guy Wilmart en schepen van Sport Julien
Milquet en met de steun van burgemeester Fabrice Cumps en het college, kunnen
Anderlechtenaren van 4 december tot 9 januari voor de eerste keer genieten van een ijsbaan in
hun gemeente! De ijsbaan, die op het Verzetsplein staat, wordt op 4 december plechtig geopend
door niemand minder dan Sinterklaas zelf! Om de Sint feestelijk te ontvangen, organiseert de
gemeente samen met handelaarsvereniging "Wayez St-Guidon Shopping" de hele dag
verschillende animaties voor jong en oud en een braderij in en rond de Wayezstraat.
Na het succes van het eerste gratis openluchtzwembad in Anderlecht deze zomer, heeft de gemeente ook
deze winter weer heel wat in petto voor haar inwoners! Te beginnen met de installatie van een ijsbaan op
het Verzetsplein. Op 4 december komt de Sint speciaal naar Anderlecht om deze schaatsbaan plechtig te
openen. Om de Sint feestelijk te ontvangen, organiseert de gemeente samen met handelaarsvereniging
"Wayez St-Guidon Shopping" de hele dag een braderij en verschillende animaties rondom het Verzetsplein
en de Wayezstraat.
Op 4 december zullen tal van activiteiten tussen het Verzetsplein en de Wayezstraat jong en oud bekoren.
De Sint trekt al vanaf 10u door de straten om alle brave kinderen van Anderlecht te groeten. Aan halte
Dover staan zowel oude als moderne XL-spelen zoals een bowlingbaan, een gigantisch vier-op-een-rijspel en een sjoelbak. Kinderen kunnen zich er ook later schminken aan een grimestandje. Om 13u huldigt
Sinterklaas de ijsbaan officieel in op de feestelijke tonen van een lichtgevende fanfare. Vervolgens geven
zes artiesten een indrukwekkende ijsshow. Naast de Sint trekt ook de fanfare, een goochelshow en een
ballonnenclown de rest van de dag door straten tussen het Verzetsplein en de Wayezstraat.
Zoveel redenen dus om deze kleurrijke wijk van Anderlecht te komen ontdekken of herontdekken. Om
volop van deze feestelijke dag te genieten, worden de werkzaamheden in de Wayezstraat op zaterdag 4
december stilgelegd. Het evenement is bereikbaar via het openbaar vervoer van de MIVB (metrostations
Sint-Guido en Aumale, bussen 46 en 49 en tram 81).
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Programmatie:
10u – 18u: Sinterklaas met zijn elfjes (rondtrekkend)
10u – 18u: Oude en moderne XL-spelen: Gruyèrespel, bowling, sjoelbak, vier op een rij (halte Dover)
10u – 18u: Grimestand door twee kerstvrouwen (halte Dover)
10u – 18u: Fotohokje (Verzetsplein)
11h - 15h: Ballonnenclown (rondtrekkend)
12u30-17u: Lichtgevende fanfare (rondtrekkend)
13u: officiële inauguratie ijsbaan (Verzetsplein)
13u15: Ijsshow met 6 artiesten (Verzetsplein)
13u + 15u: goochelshow (rondtrekkend)
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