
Veiligheidsvoorschriften:  

Om de recentste voorschriften van het Overlegcomité na te leven, heeft het Woluwe 
Shopping Center de volgende schikkingen getroffen: 
 

- Er zijn nieuwe sanitaire restricties van toepassing sinds het laatste 
Overlegcomité. Hierdoor zijn wij verplicht het CST (Covid Safe Ticket) te 
controleren van de personen die de kinderen begeleiden tijdens hun 
bezoek aan Sinterklaas. 

- Om zo weinig mogelijk tijd te verliezen bij het onthaal, vragen wij jullie 
om je CST klaar te houden (QR code of papieren versie). 

- De bezoekjes aan Sinterklaas vinden plaats van zaterdag 13 november tot 
zaterdag 4 december, elke woensdag en zaterdag, tussen 14.00 en 18.00 uur, 
en op zondag 28 november, van 14.00 tot 18.00 uur. 

- De Sint ontmoeten in Woluwe Shopping kan alleen op afspraak. 
- Om een afspraak te maken wordt gebruikgemaakt van een 

inschrijvingsformulier op de (https://thewshopping.be/nl/sinterklass/)  
- De online-inschrijvingen worden afgesloten om 12.00 uur (’s middags) op de 

dagen dat de Sint aanwezig zal zijn. 
- Inschrijven kan ook bij de hostess of steward aan de troon, voor de dag zelf 

als er nog plaatsjes zijn, of voor een andere dag. 
- Na de inschrijving volgt een bevestigingsmail die voorgelegd moet worden bij 

het bezoek.  
- Zorg ervoor dat je op de juiste dag aanwezig bent, tien minuutjes voor het 

afgesproken tijdstip. Niet vroeger en niet later. Aangezien hij zeer veel 
afspraken heeft, zal de Sint zich nauwgezet aan de timing moeten houden. 

- De hostess of steward verwelkomt de bezoekers en brengt hen bij Sinterklaas, 
die voor elk gezin 5 minuutjes van zijn tijd uittrekt. 

- Volwassen en kinderen boven de 12 jaar zullen verplicht een mondmasker 
moeten dragen.  

- Bij het onthaal zal alcoholgel ter beschikking staan, zodat iedereen de handen 
kan ontsmetten, alvorens zich naar de troon te begeven. 

- Sinterklaas leeft de afstandsregels na: naast zijn troon staan sokkels van 
verschillende hoogte, waarlangs de kinderen zonder contact te maken tot bij 
de Goede man kunnen komen, om hun brieven af te geven. Ze bevinden zich 
dan meteen ook op de juiste hoogte voor de foto. 

	


