Verlichte
wandelroute
Sluis
Vanaf 20 november 2021 t/m
09 januari 2022
Wat is een Belfort?
Wie is Jantje van Sluis?
Wat heeft Napoleon met Sluis te
maken?
Je komt het allemaal te weten als je de
(verlichte) wandelroute loopt. Met deze
route loop je langs de prachtige
sfeerverlichting en pareltjes van Sluis.
Houd rekening met de Covid-19
maatregelen. Houd afstand en geef
elkaar de ruimte.
Kijk voor de actuele maatregelen op:
www.rijkoverheid.nl
www.wezienjehiergraag.nl
Wij wensen je veel wandelplezier!
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Route:
Je kunt de wandeling starten op ieder willekeurig punt op de wandelroute, je komt altijd terug
op je beginpunt.
Route: Walplein – Kaai – Garenmarkt - Oude Kerkstraat (Kerkplein) – Beestenmarkt –
Plompe Toren – Nieuwstraat – Beestenmarkt – Kapellestraat – Groote Markt – Vrijstraat –
Walplein.
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Walplein:
Op de rotonde van het Walplein liggen de cadeautjes van de
Kerstman hoog opgestapeld. Hoe hoog denk je dat deze
pakjestoren is? Antwoord: Maar liefst 6 meter hoog!
Op het Walplein zie je het standbeeld
van J.H. van Dale staan. Hij is één
van de beroemdste Sluizenaars.
Je hebt vast al eens gehoord van de
“Dikke van Dale” woordenboeken.
J.H. van Dale was de initiatiefnemer
ervan. Hij werd geboren in Sluis op
15 februari 1828. Hij was
hoofdonderwijzer op de openbare
school in Sluis en schreef allerlei boeken over taal.

Kaai:
De sfeerverlichting boven de Kaai geeft ’s avonds een mooie
weerspiegeling in het water.
Het kanaal wat je ziet is in opdracht van Napoleon gegraven. Hij gaf in
1810 bevel om Brugge met Breskens (de monding van de Schelde) te
verbinden voor zijn militaire transporten. Hij liet het graven door Spaanse
krijgsgevangenen, ze kwamen niet verder dan de stadspoort Stenen
Beer. Pas later in 1854 is het kanaal doorgetrokken tot het haventje.
Ooit was de Kaai de plek waar er stoomboten en passagiersschepen
aanlegden. Dwaal eens terug in de tijd... Kort
na 1854 kwam er een trekschuit-verbinding
tussen Sluis en Brugge. Die tocht kon wel 3 uur
duren. De trekschuiten hadden een goede
reputatie wat lekker eten betreft. Er stapte eens
een reiziger aan boord die zich tegoed deed
aan 3 schotels met o.a. gemarineerde haring,
geroosterde schapenbout, gestoofd kalfsvlees,
kaas, noten en vruchtentaart. Hij declareerde
aan zijn baas twee stuivers voor de reis en een
gulden en tien stuivers "wegens verteer aan boord". Mooi verhaal, toch?
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Garenmarkt
De Kerstman krijgt jaarlijks heel wat post en kerstwensen.
De “kerstman”brievenbus vind je op de Garenmarkt.
Wist je dat? Er in Rovaniemi een kerstthemapark is? Het
park is ingericht als een dorpje en je vindt er o.a. het kantoor
van de Kerstman waar alle brieven gelezen worden.

Oude Kerkstraat / Kerkplein
Naast zijn slee en rendieren heeft de
Kerstman een vliegtuig. Hij moet zich
namelijk op topsnelheid bewegen wil hij
alle cadeautjes op tijd bezorgen, 822
cadeaus per seconde om precies te zijn.
Dit is je kans om met het vliegtuig van de
kerstman op de foto te gaan.
De R.K. Kerk wordt momenteel
verbouwd. In de kerk worden
appartementen gerealiseerd. Het voorste gedeelte van de kerk blijft in
gebruik als kapel.

Beestenmarkt
Zou je deze leukerds niet thuis als huisdier willen
hebben?
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Plompe Toren / Nieuwstraat
Dit stukje van Sluis wordt ook wel het “Meul’ende” genoemd. Je zult wel begrijpen waarom.
Molen de Brak is hier een echte blikvanger en is ’s avonds
prachtig verlicht. In de Middeleeuwen stonden er in Sluis wel
10 molens, molen de Brak is als enige overgebleven. Deze
oudHollandse windkorenmolen (een bovenkruier met stelling) is
gebouwd in 1739 als vesting van het fort Sluis en was de
eerste stenen molen in de streek.
De molen is nog regelmatig in bedrijf, het meel dat
wordt gemalen wordt gebruikt in de brasserie.
De molen heeft een naam, kun jij hem ontdekken?
Antwoord: De molen werd “De Brak” genoemd,
naar een Frans jachthondenras (Braque). Die
honden staken hun neus in de wind tijdens het
jagen, net als een molen zijn wieken op de wind
zet om te draaien.

Kapellestraat
In deze straat kun je heel mooi de verlichting
zien die over de straat hangt. Het Belfort is
karakteristiek voor Sluis, zie je de echte al
staan op de Groote Markt?

Groote Markt
In hartje Sluis staat ‘onze trots’, het enige Belfort
van Nederland.
Het belfort is een rechthoekig gebouw met een
ingebouwde toren: het eigenlijke Belfort. Dit is een
vierhoekige toren met vier uitgekraagde
hoektorentjes.
Een belfort is dus eigenlijk een middeleeuwse,
Vlaamse toren met klokken die werden geluid bij
belangrijke gebeurtenissen, zoals een brand, de
komst van een vijandelijk leger of het aankondigen
van een wet. Later noemde men het een stadhuis
waar de belforttoren deel van uitmaakte.
Het Belfort van Sluis werd gebouwd in de 14e-15e
eeuw.
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Als je op de Groote Markt staat met je rug naar de grote
boom toe, dan zie je hoog in de Belforttoren een houten
beeldje staan. Dat is “Jantje van Sluis”. Dit mannetje in
17e -eeuwse klederdracht slaat met zijn hamer de tijd op
de klokken.
Jantje is ‘de’ held van Sluis! We gaan terug naar het jaar
1606. Sluis was in die tijd een machtige vesting. Er was
een sterk Nederlands garnizoen gelegerd. De Spanjaarden
wilden met alle mogelijke middelen het gebied weer in
handen krijgen. Zij hadden afgesproken om de aanval in te
zetten als de Belforttoren een bepaald uur zou slaan. Men
wachtte en wachtte...uren gingen voorbij en nog steeds had er geen klok geslagen. Wat was
er aan de hand? Die dag was het kermis in Sluis en Jantje
kon de verleiding niet weerstaan. Hij daalde de
Wist je dat:
Jantje door zijn heldendaad
wenteltrappen van het Belfort af en mengde zich in het
nu een eigen biertje heeft?
feestgewoel en keek te diep in het glaasje. Hierna was hij
Een “Jantje van Sluis”
niet meer in staat om de klokken te luiden….een geluk bij
een ongeluk!

Overige sfeerverlichting
Iets buiten het centrum van Sluis zijn er nog een aantal objecten sfeerverlichting geplaatst.
In de Nieuwstraat (bij binnenrijden / uitrijden van Sluis) zwaait de kerstman met zijn bel jullie
toe. In de St. Annastraat (bij binnenrijden / uitrijden van Sluis) word je begroet door
Sneeuwpop Herold. En in de Hoogstraat ter hoogte van Woonzorgcentrum Rozenoord (bij
binnenrijden / uitrijden van Sluis) zit Kerstbeer op zijn gemak.
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