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zondag 19 mei 2019 van 10 tot 17 uur
Grote Markt - Romain De Vidtspark

Sint-Niklaas BUITENgewoon
LENTEMARKT - LEKKER LOKAAL - DAG VAN HET PARK
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Een gevarieerd aanbod aan kleurrijke bloemen en 
planten om thuis een heerlijk lentegevoel te creëren, de 
kringloopkrachten die een boontje voor jou hebben én 
de beiaardier die de mooiste deuntjes laat horen: van 
harte welkom om te komen genieten van geur, kleur en 
smaak op de Lentemarkt! 

Heb je thuis plantenstekjes of zaadjes teveel? Neem de 
huifkar naar de Parklaan, en ruil ze in voor een ander 
plantje op de Plantenruilbeurs. Je kan daarna meteen 
blijven hangen voor het programma van de Dag van het 
Park! 

Landbouwers en lokale handelaars verzamelen op 
de Grote Markt en laten je proeven van de lekkerste 
streekproducten en producten recht van op het veld: 
aardbeien, asperges, chocolade, kaas, thee, vleeswaren... 
begin maar vast te watertanden! 

Inspiratie nodig over wat je met al dat lekkers kan 
koken? Sterrenchef Edwin Van Goethem van ‘t Korennaer 
in Nieuwkerken laat in zijn potten kijken tijdens een 
kookdemo met ingrediënten vers van de markt. 

SINT-NIKLAAS 
BUITENGEWOON

DE LENTEMARKT, LEKKER LOKAAL EN DAG 
VAN HET PARK SLAAN DE HANDEN IN ELKAAR! 

LENTEMARKT 
10 TOT 17 UUR OP DE GROTE MARKT 

LEKKER LOKAAL
10 TOT 17 UUR OP DE GROTE MARKT

DAG VAN HET PARK 
12 TOT 17 UUR IN HET ROMAIN DE VIDTSPARK

Het Romain De Vidtspark, dat is een oase van rust en groen, even weg van alle drukte en genieten van enkel de 
vogeltjes die fluiten... Maar op de Dag van het Park verwachten we vooral speelvogels in en onder de bomen! 

Ga mee op avontuur in de carrousel van Marquis De Quevilly, leer de kneepjes van het circusvak en zing uit 
volle borst mee met Tom Toonladder en Trees Trommelvlies. Kleine speelkuikens kunnen hun fopspeen kwijt 
aan de Tuttenboom, grotere speelvogels mogen het vandaag eens echt ‘uithangen’: in de bomen of op de 
klimmuur. Spelen kan trouwens binnenkort ook élke dag in het park: kom de plannen voor nieuwe speelnatuur 
ontdekken. We horen graag je mening!
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10 uur

12 uur 

13 uur

13.30 uur

14 uur

14.30 uur 

15 uur 

16 uur 

Officiële opening Lentemarkt en Lekker 
Lokaal op de Grote Markt
Plantenruilbeurs op de Parklaan

Picknick in het park (tot 14 uur)
Activiteiten rond de Tuttenboom
Hapjes en drankjes in het park: 
veggieburgers, fairtrade dranken en pannenkoeken

DRÉ jazzband op de kiosk (tot 13.30 uur)

Huifkartochten tussen de Grote Markt en 
het stadspark (tot 17 uur) 
Animatie en workshops in het park: 
springkastelen en opblaasbare klimmuur, 
kindergrime, boomklimmen, workshops en 
vertellingen, carrousel, circusinitiatie
Natuurinfostands mét workshop in het 
park: 
VELT Waasland, Natuurpunt Zuid-Waasland, 
Imkervereniging Sint-Ambrosius
Voorstelling resultaten participatie-
traject speelnatuur in het park

Beiaardconcert op de Grote Markt
DRÉ jazzband op de kiosk (tot 14.30 uur) 

Tom Toonladder en Trees Trommelvlies: 
mobiel straattheater in het park door Kip 
van Troje (tot 16.30 uur) 

DRÉ jazzband op de kiosk (tot 15.30 uur) 
Kookdemo met sterrenchef Edwin Van 
Goethem van ‘t Korennaer op de Grote 
Markt (tot 16 uur) 

NAFT bandconcert in het park (tot 17 uur) 

PROGRAMMA
TWEE LOCATIES, DRIEDUBBEL GENIETEN
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Geen Lentemarkt zonder bloemen en planten! Je vindt er  
een groot aanbod  aan veelkleurige bloemen en planten 
om in je tuin, op je balkon of in je huis een heerlijk 
lentegevoel te creëren. 

Ook voor decoratie, aromatherapie, en artisanale 
producten zit je hier goed. Geur, kleur, smaak: we 
verwennen àl je zintuigen! 

Onze standhouders: 
Willy Liefhooghe, Dirk Van Vooren, Guido Alkemade, 
Vanessa Wils, Louis en Linda De Roover - Van Parys, 
Rudi Vanderaerden, Hrouze Ayari, Peter Betjes, Sabz 
Flora bvba, Herman Thijs, Eddy Bielen, Wase Imkersbond, 
Lode Vandekerckhove, Jan Cornelis, Danny Huysveld, 
Volckaerts, Smekens.  

Composteren, snoeihout omtoveren tot vlechtwerk, 
grasmaaisel voorkomen door te mulchmaaien, 
voedselverlies beperken, kippen die keukenrestjes 
verwerken... groot of klein, oud of jong: iedereen kan 
kringlooptuinieren! 

Onze kringloopkrachten zijn elke dag in de weer om 
kringlooptuinieren aan het grote publiek te tonen. 
Ze staan je graag bij met raad en daad, ook op de 
Lentemarkt! Je ontdekt er alles over de biologische 
kringloop en... gaat misschien wel met een geschenkje 
naar huis! 

LENTEMARKT
VAN 10 TOT 17 UUR OP DE GROTE MARKT

DE KRINGLOOPKRACHTEN
HEBBEN EEN BOONTJE VOOR JOU
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Tijdens de Lentemarkt kan je genieten van het gratis 
concert dat stadsbeiaardier Kenneth Theunissen ten 
beste geeft op de beiaard van het stadhuis. 

BEIAARDCONCERT
OM 14 UUR OP DE GROTE MARKT

WASE IMKERSBOND
IN DE KIJKER

LENTEMARKT
DOORLOPEND VAN 10 TOT 17 UUR 
OP DE GROTE MARKT

Bijen zijn een ijverig volkje. Niet alleen maken ze heerlijke 
honing, ze verzamelen ook nog geneeskrachtige stoffen 
zoals stuifmeel en propolis. Zelfs hun gif is goed voor ons! 

Over het leven van de bijen geraakt een imker nooit 
uitgepraat. Kom een praatje maken met deze gedreven 
imkers en ontdek het wondere leven van het bijenvolk. 

Ontdek bovendien wat je zelf kan doen om de natuur en 
de bijen te helpen door je tuin bijenvriendelijk te maken! 
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Onze lokale landbouwers stellen hun producten graag 
aan je voor: 

De Kolkstee - bessen
De Neerkouter - hoevevlees
Sinaais hoevevlees - hoevevlees
Varken van Waas - varkensvlees
Van Raemdonck-Boon - groenten, fruit, confituur, ijs...
Wase asperges - asperges
Verhofstede - fruit, aardappelen en fruitsappen
‘s Hondshof - zuivel

Ook de Buurderij, de Witte Hoeve en het Land- en 
tuinbouwcentrum Waasland stellen hun werking voor. 

Proeven mag! Wedden dat het smaakt naar meer? 

Altijd al eens in de potten willen kijken bij een 
sterrenchef? Dat kan!  

Edwin Van Goethem van restaurant ‘t Korennaer in 
Nieuwkerken - goed voor een Michelinster en een mooie 
score van Gault&Millau - kiest resoluut voor eersteklas 
producten, liefst uit eigen dorp: bier, asperges, rode 
vruchten... Vandaag gaat hij aan de slag met producten 
vers van de markt. Niet te missen! 

LEKKER LOKAAL
VERS VAN OP  HET VELD 

EDWIN VAN GOETHEM
KOOKDEMO OM 15 UUR OP DE GROTE MARKT
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Ook aan de jongste bezoekertjes hebben we gedacht. 
Zij kunnen zich uitleven op het springkasteel en het 
tractorparcours. Vrolijke gezichtjes worden nóg fleuriger 
met een likje verf van onze grimeur. Stoere boys en girls 
kunnen kiezen voor een glittertattoo. 

Sint-Niklazenaars zijn lekkerbekken, en dat is geen 
wonder als je alle heerlijke streekproducten ziet. Ook op  
de Lekker Lokaalmarkt zijn ze van de partij: 

Balerdon - chocolade 
Brouwerij ‘t Paenhuys - bieren
Bie’s vocaatje - advocaat
Biochi - thee 
Brouwerij Donum Ignis - bieren
Brouwerij Verhofstede - likeur
Confiserie Thys - borstbollen
Release Tea - thee
Patisserie Thierens - Reynaert- en Kokkelbeekgebak
Chocolade-atelier Vijverman - chocolade
Klaartje’s Kaas - zuivel

En natuurlijk kan ook hier geproefd worden. Vandaag 
hoeft er niemand op de lijn te letten! 

KINDERANIMATIE
KINDERGRIME EN TRACTORPARCOURS

LEKKER LOKAAL
STREEKPRODUCTEN 

LEKKER LOKAAL
DOORLOPEND VAN 10 TOT 17 UUR
OP DE GROTE MARKT
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Vanaf ‘s middags is het weer genieten in het Romain De 
Vidtspark. Traditioneel starten we de Dag van het Park 
met een gezellige picknick. Breng zelf je picknickmand 
mee, of smul van het lekkers dat EVA Sint-Niklaas heeft 
klaargemaakt. Hou zeker nog een plekje over voor de 
versgebakken pannenkoeken van buurtwerking Peter 
Benoit! 

Voor een (h)eerlijk drankje kan je de hele middag terecht 
aan de bar van Oxfam Wereldwinkel. Schol! 

Te groot geworden voor een tutje? Breng het mee naar 
het park, en versier er onze Tuttenboom mee! 

Deze mijlpaal in het leven van peuters en kleuters vieren 
we met leuke voorstellingen, animatie en een heuse 
kinderdisco. Mama’s en papa’s kunnen hun kleintjes naar 
hartelust laten spelen en springen op de springkastelen, 
terwijl ze genieten van een drankje, een ijsje of een 
Luikse wafel! 

DAG VAN HET PARK
(H)EERLIJK GENIETEN IN HET PARK

TUTTENBOOM
ACTIVITEITEN VOOR DE ALLERKLEINSTEN

DAG VAN HET PARK
DOORLOPEND VAN 12 TOT 17 UUR
IN HET ROMAIN DE VIDTSPARK
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Wat is er leuker dan buiten spelen? Het park is daar 
het ideale decor voor... al mag er toch hier en daar 
iets veranderen. Samen met het Regionaal Landschap 
Schelde-Durme ging het team van Jeugd en Vrije Tijd 
langs bij Sint-Niklase jeugd. Hoe zij het park graag 
‘speelser’ willen maken? Dat ontdek je hier! 

DRÉ is de band rond de Sint-Niklase gitarist/componist 
Andreas Smet. Samen met muzikanten die hij leerde 
kennen aan de verschillende conservatoria van België 
brengt hij met DRÉ een mix van jazzstandards en eigen 
werk. De bandleden hebben een gemeenschappelijke 
passie voor swing, bebop, hardbop, en dat vormt dan ook 
de rode draad doorheen hun intense concerten.

SPEELNATUUR
VOORSTELLING PARTICIPATIETRAJECT

DRÉ 
OM 13 UUR, 14 UUR EN 15 UUR OP DE KIOSK

NATUURINFOSTANDS
MET WORKSHOP

De natuurverenigingen zijn al van bij het begin een 
vaste waarde op de Dag van het Park. Dit jaar gaat het 
er bij hen extra speels aan toe. Neem je smartphone 
en ga op natuurzoektocht bij Natuurpunt, wandel over 
het blotevoetenpad bij VELT en ontdek alles over het 
wonderlijke leven van de bijen bij Imkervereniging Sint-
Ambrosius. Ook Pomona stelt zijn werking met plezier aan 
je voor. Kom dus zeker eens langs! 
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Vandaag kan je naar hartelust spelen in het park. 
Laat je door de magische handen van Fabriek Komiek 
omtoveren in je favoriete speelbeest, of leer de kneepjes 
van het circusvak tijdens de initiatie van circusschool 
Circolito. Nog wat energie kwijtraken? Dat doe je op het 
springkasteel! 

Voor de durfals onder ons is er de opblaasbare klimmuur. 
Of wat dacht je ervan om eens echt in de bomen te 
klimmen? De boomklimmers van PAN Boombeheer 
geven je een zetje in de juiste richting! 

Natuurlijk vergeten we ook de creatieve speelvogels 
niet. Met de prettig gestoorde dames van de Zonfabriek 
schijnt de zon àltijd op de Dag van het Park! Ze 
schudden zoals gewoonlijk weer heel wat verhalen uit 
hun mouw, en zetten je aan het werk aan hun vrolijke 
workshoptafels. Zo kan je straks thuis gewoon verder 
spelen! 

Kip van Troje presenteert: Tom en Trees - gewapend met 
accordeon, kleine instrumentjes, geluidsversterking en 
stem. Ze zoeken hun publiek bij elkaar om bekende en 
onbekende liedjes te zingen. 

Sonates, presto, duetjes, crescendo, in canon, allegro’s, 
... alles kan. Kattenvals, olijk vrolijk, jongens- en 
meisjeskoor...  je kan het zo gek niet bedenken. Danspasjes 
bij een muzette, een wals, een mambo... Kinderliedjes 
van lang en nog langer geleden: verzoeknummers 
welkom! 

SPELEN IN HET PARK
SPEELSE ANIMATIE EN WORKSHOPS

TOM TOONLADDER EN 
TREES TROMMELVLIES
MOBIEL STRAATTHEATER OM 14.30 UUR
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Een kleine zweefmolen met 4 unieke vliegmachines, 
gebaseerd op de eerste modellen van de pioniers van 
de luchtvaart.

Marquis De Quevilly, een van deze pioniers, geloofde 
heel sterk dat zijn manier van vliegen zou werken en 
spendeerde zijn volledige fortuin aan het bouwen 
van verschillende machines. Spijtig genoeg kwam hij 
hiermee nooit van de grond.

Met deze charmante zweefmolen worden zijn dromen 
nu toch werkelijkheid.

NAFT dat zijn blazers die blazen, drummers die drummen 
en juichers die juichen. NAFT laat elk feestje draaien, 
laaien, ontploffen. NAFT blaft en likt aanstekelijk in je 
oorschelp met een eigenzinnige mix van house, techno 
en de betere beats. Gisteren nog in de DJ-booth, vandaag 
live en knallend zowel op podia als op straat te vinden.
En dus ook in het park! 

CARROUSEL
LES FABULEUX AVENTURES DE MARQUIS DE 
QUEVILLY

NAFT
BANDCONCERT OM 16 UUR
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Sint-Niklaas BUITENgewoon speelt zich af op twee 
locaties: de Grote Markt en het Romain De Vidtspark. Wie 
gezellig over de markt kuiert, komt vervolgens vanzelf 
op de Parklaan terecht. Maar waarom zou je zelf lopen, 
als je je ook kan laten rijden? 

Tussen 13.30 uur en 16.30 uur rijden twee huifkarren 
tussen de Grote Markt en het stadspark. Je vindt de 
haltes voor het stadhuis en aan de ingang van het park 
ter hoogte van de Tuttenboom. 

Heb je thuis stekjes of zaadjes teveel? Kom ze ruilen met 
andere plantjes of zaden op de plantenruilbeurs! 

De stad verwent bovendien iedereen die op de 
Lentemarkt of Lekker Lokaal iets aankoopt met een 
gratis plantje. Het loont dus zeker de moeite om naar 
de Parklaan af te zakken. En nu je er toch bent... kom 
genieten van de sfeer en gezelligheid op de Dag van 
het Park! 

HUIFKARTOCHTEN
TUSSEN DE GROTE MARKT EN HET PARK

PLANTENRUILBEURS
VANAF 11 UUR OP DE PARKLAAN


