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08.00-09.00 uur: Bij de horeca-
ambassadeurs staat de koffie geurig 
dampend voor je klaar!

09.00-12.00 uur: Sprokkel tips bij 
Toerisme Sint-Niklaas, waarna je op 
eigen houtje de art deco of historische 
wandeling maakt in de stadskern.

12.00-14.00 uur: Op en rond de Grote 
Markt zijn er gezellige cafeetjes te kust 
en te keur. 
Wie zelf z’n picknick bijheeft, kan 
terecht in het Romain De Vidtspark.

14.00 – 15.30 uur: Sta versteld van de 
barokke praal in de Sint-Nicolaaskerk. 

15.30-18.00 uur: Met een huurfiets kan 
je zo de trage wegen in Belsele of 
Nieuwkerken gaan verkennen.

18.00-20.00 uur: Op de Houtbriel kan je 
terecht voor een heerlijke keuken met 
een waaier aan smaken.

Daniëls tip  
voor een dagje uit in Sint-Niklaas

20.00-22.00 uur: Maak je op om samen met 
de Sint-Niklazenaars een voorstelling bij 
te wonen in de Stadsschouwburg of De 
Casino.

22.00 uur: Nog een dagje langer genieten? 
Welterusten in één van onze gastvrije 
logies…

Ruim drie decennia geleden richtten Daniël en 
zijn echtgenote Marie-Anne Ost het bloemenhuis 
‘Daniel Ost' op, toen een kleine bloemenwinkel 
in hun thuisstad Sint-Niklaas. Vandaag is het 
18e-eeuwse herenhuis nog altijd de creatieve 
en logistieke uitvalsbasis van het bedrijf, dat 
ondertussen winkels in Brussel, Knokke en het 
Midden-Oosten heeft. Daniël Ost heeft meer 
dan 40 jaar ervaring in het bloemschikken en 
wordt aanzien als de absolute wereldtop. Van 
koninklijke huwelijken tot intieme feesten, niets is 
hen vreemd. Vandaag de dag staat dochter Nele 
Ost aan het roer van dit bloeiende bloemenhuis, 
om zo verder de florale toekomst te verzekeren.

skyline Sint-Niklaas Daniël en Nele Ost
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Sint-Niklaas,  
de hoofdstad 
van het Waasland
Sint-Niklaas is de dynamische 

draaischijf van de hele regio, het 

Waasland. In het hart van het 

Waasland, gelegen tussen Gent en 

Antwerpen, de Schelde en Zeeuws-

Vlaanderen, zet Sint-Niklaas de trend. 

Ook wie nooit eerder de stad ontdekte, 

heeft geen excuus meer.

De stad pakt uit met aantrek-

kelijke musea, waaronder het 

Mercatormuseum, fraaie monu-

menten en bezienswaardigheden, de 

grootste markt van het land in een 

aantrekkelijke stadskern, parels van 

art deco, een gevarieerd winkelaanbod 

en het ontspannende recreatiepark 

De Ster. Belgiës ballonhoofdstad en 

thuisstad van de Sint is meteen het 

culturele trefpunt van de wijde regio 

en dé evenementenstad bij uitstek, het 

hele jaar door. Zowel in de stadskern 

als in de deelgemeenten Belsele, Sinaai 

en Nieuwkerken vind je een waaier aan 

fiets- en wandelmogelijkheden. 

Grote Markt
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Je onderdompelen in een 
acht eeuwen durend verhaal 

Er was eens lang geleden… een abdij in het Waasland, die op het centrale  kruis-

punt van historische handelsroutes een parochie vestigde, om de reizigers voor 

onheil en  gevaren te behoeden. Die parochie werd passend genoemd naar de 

patroon heilige van de handelsreizigers, Sint-Nicolaas. 

Rond die historische parochiekerk groeide een gehucht, een dorp, een reusach-

tige markt, ja een heuse stad. 

1217
De Doornikse bisschop vraagt 

aan gravin Johanna van 

Constanti nopel gronden voor de 

nieuwe Sint-Nicolaasparochie.

1241
De afkondiging van een keure 

maakt van Sint-Niklaas het 

bestuurlijk centrum van het 

Waasland.
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1350
Verschillende pestepidemieën 

eisen tijdens de veertiende 

eeuw vele slachtoffers.

1513
Keizer Maximiliaan geeft zijn 

toestemming voor een weke-

lijkse markt op donderdag.

1497
Hertog Filips de Schone zweert 

onder de lindeboom op de 

markt trouw aan de keure.

1550
Willem van Waelwijck laat een 

waterburcht bouwen in de 

nieuwe heerlijkheid Walburg.
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1717
De boogschuttersgilde Sint-

Nicolaes en Sint-Sebastiaen 

speelt een belangrijke cultu-

rele rol.

1602
De dorpskern rondom het 

marktplein is bebouwd met 

hofsteden en herbergen.

1750
De donderdagse markt groeit 

uit tot een regionale draaischijf 

voor handel en ontmoeting.

1690
Een felle brand in een jenever-

stokerij legt de hele dorpskern 

in as.
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1896
De toren van de Onze-Lieve-

Vrouwekerk wordt bekroond 

met een verguld Mariabeeld.

1808
In het vroegere klooster van 

de Recoletten wordt een Klein 

Seminarie ingericht.

1900
De klompenmakerij is een 

belangrijke bron van inkomsten 

voor vele Nieuwkerkse families.

1795
Bij een volksopstand tegen de 

opeisingen door Franse militai-

ren vallen slachtoffers.
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1930
De moderne bouwstijl art 

deco bepaalt het uitzicht van 

nieuwe straten en gebouwen.

1911
De gasballon Waaslander van de 

Aëro-Club Sint-Niklaas kent zijn 

luchtdoop.

2005
Het vernieuwde marktplein 

nodigt uit om te feesten en zich 

te ontspannen.

2017
Sint-Niklaas zet haar 800ste 

verjaardag in de kijker.
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2020
Sint-Niklaas, gaststad voor de World Choir Games, het 40ste Ambachtelijk 

Weekend en het Landjuweel, eert fleurig talent Daniël Ost en muzikaal 

talent Alex Callier.

‘De lopers’ (Mariette Teugels) op de Grote Markt
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In de stadskern popelen tal van origi-

nele winkels en gezellige cafeetjes om 

jou hun schatten te laten ontdekken. De 

verkeersvrije Stationsstraat bruist van 

ondernemingslust. Muziekliefhebbers 

kunnen hier terecht in cultuurtempel De 

Casino met de gerestaureerde parktuin.

De Grote Markt, het bruisende hart van 

Sint-Niklaas, oogt mooier dan ooit. Het is 

dan ook het moment om een bezoek aan 

Sint-Niklaas te brengen. Je zal wel een 

heel goeie smoes moeten verzinnen om 

niet van die aanstekelijke sfeer te komen 

genieten.

De dynamiek voelen 
Verspreid in Sint-Niklaas en de deelge-

meenten werden door Kunst in de stad 

ruim 40 beelden geplaatst. Zij vormen 

een waar openluchtmuseum in de stads-

kern en de deelgemeenten. Meer info: 

www.kunstindestad.be 

Een heuse beeldenwandeling kan je 

maken langsheen deze kunstwerken, 

aan de hand van een kleurrijke brochure 

waarin niet minder dan 36 beelden staan 

vermeld. Verkrijgbaar bij Toerisme Sint-

Niklaas (2 EUR).

Stationsstraat
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In 1217 werd de parochie van Sint-

Nicolaas gesticht, op een kruispunt van 

handelsroutes. In de daaropvolgende 

800 jaar groeide en bloeide deze 

gemeenschap tot het Sint-Niklaas van 

vandaag. 

De Sint-Nicolaaskerk ligt op het Sint-

Nicolaasplein, op een steenworp van 

de Grote Markt. De kerk is dagelijks vrij 

toegankelijk tussen 9.00 en 11.30 uur. 

Zij dateert uit de dertiende eeuw en 

pronkt met een fraai interieur en een 

verbluffende kerkschat (toegang: 2 EUR). 

Kom en sta versteld van haar barokke 

kunstwerken. Iedere donderdagochtend 

kan je ontsnappen aan de drukte 

van de marktdag bij de rustgevende 

tonen van een gratis orgelconcert in de 

Sint-Nicolaaskerk.

Tot rust komen in de  
Sint-Nicolaaskerk

‘De Kruisafneming’ (Pieter Thys)
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 TIP:  Erfgoedsprokkels
Twee beknopte maar kwaliteitsvolle 

brochures, één over de Sint-Nicolaas-

kerk, en één wandelroute rond art 

deco-architectuur in Sint-Niklaas. De 

folders zijn verkrijgbaar bij Toerisme 

Sint-Niklaas (1 EUR).

Door de geschiedenis
wandelen

Art decogids
Sint-Niklaas is toonaan-

gevend wat deze opmerke-

lijke bouwstijl betreft. 

Deze gids leidt je langs de 

mooiste art deco parels in de stad (7 EUR).

Historische en art deco-wandeling
De gevels in Sint-Niklaas getuigen van de 

geschiedenis van de stad. Omdat Sint-Niklaas 

zoveel meer is dan de grootste markt, loont 

het erg de moeite deze route te volgen en de 

stad écht te leren kennen. Een wandelkaart 

(1 EUR) met beide wandelingen wijst je de weg 

en is verkrijgbaar bij Toerisme Sint-Niklaas.

art deco in de Broederschool
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Textielwandeling
Ga op ontdekkingstocht naar het 

onroerend erfgoed als stille getuige 

van de textielnijverheid. Aan de hand 

van een wandelgids, rijk gestoffeerd 

met historisch fotomateriaal, wandel je 

doorheen de stadskern. Op vertoon van 

de folder krijg je gratis toegang tot het 

breiatelier van het SteM.  

Verkrijgbaar bij Toerisme Sint-Niklaas 

(4 EUR).

Tom Lanoyewandeling
Deze wandeling in het spoor van Tom 

Lanoye belicht de geschiedenis van 

de wijk waar de auteur opgroeide en 

maakt dankbaar gebruik van citaten uit 

zijn literaire oeuvre. 

Gratis wandelkaart verkrijgbaar bij Toe-

risme Sint-Niklaas.

Cipierage en Oud Parochiehuis
Beide gebouwen, gelegen op de Grote 

Markt, bewijzen dat Sint-Niklaas al 

vroeg een centrumfunctie vervulde. 

De panden werden opgetrokken in de 

17de eeuw, toen het dorp uitgroeide tot 

hoofdstad van het land van Waas. Het 

parochiehuis was het eerste stadhuis, 

de Cipierage deed dienst als zetel 

van de rechtbank en gevangenis. In 

deze gebouwen vind je Toerisme Sint-

Niklaas. Ontdek op de Reynaerttotem 

hoe de sluwe Wase vos alle dieren te 

slim af is. 

Brei-atelier SteM
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Sint-Jozefkerk en Tereken
De levendige parochiekerk van 

Sint-Jozef in de volkswijk Tereken 

grenst aan de groene, monumentale 

parkbegraafplaats, die uitnodigt tot een 

adempauze.

Stadhuis
Het neogotisch stadhuis van Sint-

Niklaas dateert van 1878. Dit statige 

gebouw met belforttoren en beiaard 

bekroont de Grote Markt. Vóór 

het stadhuis waakt Sinterklaas, de 

patroonheilige van de stad. Vanaf de 

pui heb je een schitterend uitzicht 

op het marktplein. Het interieur is 

sober, maar toch plechtig en beslist 

een bezoek waard. In de hal begroet 

het gigantische standbeeld van de 

cartograaf Mercator jou. Neem zeker 

eens een kijkje in de trouwzaal met 

zijn enorme luchters. 

Publieke ruimten vrij te bezoeken tijdens 

kantooruren, behoudens vergaderingen.

Onze-Lieve-Vrouwkerk
Boven op de toren van deze monu-

mentale  kerk uit de periode 1840-1896 

prijkt een zes meter hoog, verguld 

Mariabeeld. De kerk is getooid met 

magnifieke muurschilderingen.

Elke voormiddag vrij toegankelijk van 

9.00 tot 11.30 uur;  van 1 mei tot 30 sep-

tember op zat- en zondag ook van 14.00 

tot 16.00 uur. Op maandag gesloten.

Kasteel Walburg
De prachtige waterburcht is gelegen in 

het Romain De Vidtspark. Koning Albert 

I overnachtte hier in 1914 bij het begin 

van De Groote Oorlog. Bezoek zeker het 

terras, nu een paradijselijke plek. Info: 

www.walburg.be

Stadhuis



16 GIDS VOL BELEVENISSEN

Moelandkasteel
Het gerestaureerde kasteel in de 

Hospitaalstraat is vermaard om 

zijn merkwaardige Egyptische zaal 

(enkel toegankelijk mits reservatie), 

zijn kleurrijke roze voorgevel en het 

schitterende smeedwerk.

Witte Molen
Deze achthoekige bakstenen grond-

zeiler uit de 17de eeuw waakt over de 

omliggende woningen en het groen. 

Parmantig pronkt hij op een heuvel en 

weerkaatst de zonnestralen met zijn 

leien dakbedekking. De molen werd 

vakkundig gerestaureerd en is niet 

alleen draai- maar ook maalvaardig. 

De enthousiaste molenaars geven tussen 

14.00 en 18.00 uur gratis uitleg en 

demonstraties op zondagen 19 jan., 2 

en 16 febr., 1 en 15 en 29 maart, op de 

Vlaamse molendag (26 april) van 10.00 

tot 18.00 uur, 10 en 24 mei, 7 juni en 

21  juni, 5 en 19  juli, 2 aug., tijdens het 

Ambachtelijk Weekend (22 en 23 aug.) 

van 10.00 tot 18.00 uur, op 30 aug. op 

Open Monumentendag (13 sept.) van 

10.00 tot 18.00 uur, 27 sept., op de Oost-

Vlaamse molendag (18 okt.) van 10.00 tot 

18.00 uur, 8 en 22 nov., 6 en 20 dec. 2020. 

Buiten de openingsuren geeft het infopa-

neel meer uitleg over deze merkwaardige 

machine. Gladiolenstraat 2.

Tip: 

Wie liever stapschoenen aantrekt kan 

ook uitgestippelde wandelingen maken 

in de groene rand van Sint-Niklaas. Zie 

ook p. 28-29.

In mei 2020 herdenken we het einde van 

de Tweede Wereldoorlog (8 mei 1945) 

maar ook het vreselijke bombardement 

van 17 mei 1940 in Sint-Niklaas. Vooral de 

Gasmeterstraat en de Kroonmolenstraat 

werden hierbij getroffen. Onder de slachtof-

fers waren er vele vluchtelingen uit Breda. 

Ook de materiële schade was groot. Op 15 

en 17 mei zullen diverse activiteiten worden 

ingepland. Aan de hand van archiefmateriaal 

worden de meidagen van 1940 in beeld 

gebracht.

Egyptische Zaal in het Moelandkasteel
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Revolutionaire Vlaamse 
topstukken
In 1513 vierde de later wereldberoemde 

cartograaf Gerard Mercator zijn eerste 

verjaardag. Zijn unieke inzichten, ronduit 

revolutionair voor zijn tijd, deelt hij meer 

dan 5 eeuwen later met jou. Bezoek het 

niet te missen Mercatormuseum. De 

hemel- en aardglobe pronken fier op 

de Vlaamse topstukkenlijst. Een rijke 

verzameling atlassen, onder andere 

zijn tweede Ptolemaeus-editie uit 1584, 

schittert in de vitrines.

De afdeling moderne cartografie werd 

omgetoverd tot een hedendaagse 

Je in Mercators wereld 
verdiepen

museumvleugel. Positiebepalingen 

en de werking van GPS hebben na dit 

bezoek voor jou geen geheimen meer. 

Het Mercatormuseum pakt uit met 

multimediale toepassingen en wisselende 

expo's.

Een groot aanraakscherm waarop je 

de evolutie van het stedelijk landschap 

en de luchtkwaliteit kan checken en 

vier ESA-films die het nut van satelliet-

monitoring van de aarde illustreren: 

dat zijn enkele van de technologische 

hulpmiddelen waarmee moderne 

cartografie wordt weergegeven.

Hemelglobe in het Mercatormuseum
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Mercatorlezingen 
Dinsdag 10 maart: Vijfhonderd jaar de 

Straat van Maghelaen - Eddy Maes

Dinsdag 17 maart:  De atlas taalkundig 

bekeken, toponiemen en geoniemen 

in kaart - Carine Caljon

Dinsdag 24 maart: De dooi van het 

permafrost, een tikkende tijdbom - 

Hanne Hendrickx

Dinsdag 31 maart: Hoe wereldkaarten 

letterlijk ons wereldbeeld beïnvloe-

den - Lieselot Lapon

telkens om 20 uur in het 

Mercatormuseum, gratis inclusief 

drankje, reservatie niet vereist. 

Geocache wandeling Mercator
Ontdek de moderne variant van 

Mercators uitvindingen tijdens een 

gps-geleide speurtocht doorheen de 

vroegere leefwereld van de beroemde 

cartograaf. Beantwoord de vragen en 

laat de hand-gps je telkens een stapje 

dichter bij de verborgen schat brengen. 

Op je tocht kom je alles te weten over 

Mercator en het Sint-Niklaas uit zijn tijd. 

Hand-gps toestel in bruikleen bij 

Toerisme Sint-Niklaas (gratis); reservatie 

vooraf is aan te raden. 

Ook geschikt voor smartphone: 

meer info op ontdeksintniklaas.be

Mercator in beeld
In het parkje voor het Mercatormuseum 

staan niet alleen beelden van de grote 

cartograaf en de grondlegger van de 

onschatbare Mercatorcollectie, Dr. Jan 

Van Raemdonck, maar ook een gigantisch 

speelsculptuur, geïnspireerd door het 

cartografisch lijnenspel. Aanraken mag!

Mercatormuseum, Zamanstraat 49D, Sint-Niklaas, tel. 03 778 34 50, 

stedelijke.musea@sint-niklaas.be. 

Ingang via park Zamanstraat of parking Zwijgershoek. 

Dinsdag t.e.m. vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur, zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur en 

zondag van 11.00 tot 17.00 uur. 

Toegang 5 EUR, jongeren 12 – 18 jaar 2.50 EUR, -12 jaar gratis.
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SteM Zwijgershoek

De stem van Sint-Niklaas en het 

Waasland weerklinkt in het Stedelijk 

Museum Zwijgershoek. Dit museum 

brengt met een uitgelezen selectie 

van voorwerpen, documenten, beeld 

en geluid de rijke geschiedenis van 

Sint-Niklaas tot leven. Ontdek het 

boeiende verhaal van de Grote Markt. 

In het breiatelier zie je machines uit het 

begin van de vorige eeuw nog steeds 

aan het werk. Voorwerpen over volks-

geloof, vroege ‘geneeskunst’ en haar- 

en lichaamsverzorging vormen het 

verrassende sluitstuk. In een publiek 

toegankelijk depot krijgt u rechtstreeks 

toegang tot de museumreserves.

SteM, Zwijgershoek 14, 9100 Sint-Niklaas, 

tel. 03 778 34 50, 

stedelijke.musea@sint-niklaas.be

Dinsdag t.e.m. vrijdag van 13.30 tot 

17.00 uur, zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur 

en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. 

Toegang 5 EUR, groepen en scholen buiten 

Sint-Niklaas 3,75 EUR, combiticket 9 EUR 

(1 jaar geldig voor één bezoek SteM, de 

Salons en Mercatormuseum).

De Salons 

De Salons stellen hun fraaie ruimten open 

voor iedere nieuwsgierige bezoeker. Het 

rijkelijk interieur en de hoogwaardige 

Het verleden beleven

Archeologische collectie SteM
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meubel- en kunstcollectie met o.a. wer-

ken van Vlaamse Meesters, Evenepoel, 

Rubens, Proost…  lonen de moeite. 

Stationsstraat 85, 9100 Sint-Niklaas, tel 03 

778 34 60

Donderdag tot en met vrijdag van 13.30 tot 

17.00 uur, zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur 

en zondag van 11.00 tot 17.00 uur

Toegang 2 EUR, groepen en scholen buiten 

Sint-Niklaas 1,50 EUR.

Tip: 

op zondagochtend, van 11 tot 13 uur, 

bezoek je de vaste collecties en de 

tijdelijke museumprojecten van de 

Stedelijke Musea helemaal gratis! De 

museumpas is ook geldig in de stede-

lijke musea.

Pijp- en Tabaksmuseum 

De met veel passie opgebouwde en 

uitgebate privécollectie zet de geschie-

denis van de pijp en van de Sint-Niklase 

sigarenindustrie in de schijnwerpers. Sta 

verwonderd bij zoveel fraai gegraveerde 

pijpjes uit alle delen van de wereld. Het 

museum toont trots de tweede grootste 

pijp van de Benelux. Kom en ontdek hier 

de grootste sigaar ter wereld! Geniet 

in het gezellige Reynaertsalon van 

één van de ‘Sint-Nikloase’ of ‘Woase’ 

verwenarrangementen. 

Regentiestraat 29, tel. 0485 58 56 79 of 

0477 32 42 27, info@pijpentabaksmuseum.be

Open elke eerste en derde zondag van de 

maand van 10.00 tot 13.00 uur. 

Toegang: 3.50 EUR  - groepen op afspraak 

(3 EUR p.p. en 7 EUR p.p. inclusief 

verwenarrangement)

Pijp- en Tabaksmuseum
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Dat Sint-Niklaas de grootste markt van 

het land heeft, weet iedereen. Onze 

bezoekers zijn unaniem:  het is ook één 

van de mooiste. Hier bruist de stad en 

dat zal je geweten hebben.

De Grote Markt van Sint-Niklaas is het 

kloppende hart van de stad. Om de 

andere dag is er wel iets te doen! Met 

meer dan 170 deelnemers is de weke-

lijkse markt op donderdagvoormiddag 

Genieten op de grootste 
Markt  van België

één van de boeiendste van het land. Al 

meer dan 500 jaar lang.

Buitengewoon op zondag 17 mei 2020 

brengt een groene mix van bloemen, 

planten, tuinmeubilair en outdoorsfeer 

naar het marktplein. Kom proeven van 

het kersverse aanbod van bij de boer in 

één van de vele tentjes. Geniet van de 

ambiance in het Park. Gratis toegang.
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Onder het kritische oog van een vakjury 

tonen paarden en pony’s zich op hun 

mooist tijdens de Winterjaarmarkt  op 

maandag 7 december 2020, terwijl hun 

trotse eigenaars gespannen afwachten. 

Folklore en traditie op hun best!

De hardhouten promenade, zitban-

ken en kunstwerken nodigen uit tot 

flaneren en keuvelen. Fraaie beelden 

kijken nieuwsgierig naar de bezoekers. 

Gedurfde hedendaagse architectuur 

gaat in dialoog met eeuwenoude 

gebouwen. Neem het allemaal in je 

op van op één van de vele terrasjes. 

Parkeren gaat snel, vlot en veilig in de 

unieke halfondergrondse parkeerstraat, 

waar het daglicht speelt. Lentemarkt – Buitengewoon! – 17 mei 2020
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Sint-Niklaas In Vitro

Zaterdag 21 maart 2020 van 19.30 tot 

22.30 uur, stadskern

Glas-in-lood ramen in de kijker in 

meer dan 60 panden. Ontdek ze via de 

wandelroute. Een uniek en eenmalig 

erfgoedevenement. 

Vijfde wandelzoektocht ‘Op zoek 

naar Wase Raapjes’

Vrijdag 15 mei t.e.m. zondag 16 augustus 

2020, stadskern

Sint-Niklaas verkennen
Een fijne, niet al te moeilijke fotozoek-

tocht voor jong en oud langsheen 

mooie wandelroutes in het stadshart. 

Mooie prijzentafel; iedereen heeft prijs. 

Prijsuitreiking  op vrijdag 28 augustus 

om 19.30 uur in ’t Bau-huis.

Vierde wandelzoektocht ‘Sint-

Niklase bierproevers’

Vrijdag 15 mei t.e.m. zaterdag 15 augus-

tus 2020, stadskern

art decoparel Mgr. Stillemansstraat
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Toeristische opendeurdag met 

stadsverkenning

Zondag 28 juni 2020, Stationsplein

Ontdek alle toeristische troeven van 

binnen én buiten. Haal je persoonlijke 

wandelgids op en trek de stad in langs de 

uitgestippelde route. Alle bezienswaar-

digheden en musea verwelkomen jou. 

Maak kans op ballonvluchten en hote-

larrangementen. Onderweg wacht een 

heerlijk streekbiertje! Gratis deelname.

Zomerse avondwandelingen  

en –fietstochten 

Iedere donderdagavond van 2 juli t.e.m. 

27 augustus 2020 om 19.00 uur, diverse 

locaties

(Her)ontdek de stad tijdens diverse 

thematische rondleidingen. Vooraf 

inschrijven is noodzakelijk. 

Info: toerisme@sint-niklaas.be

40ste editie van het Ambachtelijk 

Weekend

Zaterdag 22 en zondag 23 augustus 2020, 

diverse locaties

www.ambachtelijkweekend.be

Dag van de Trage Wegen

Zaterdag 17 en zondag 18 oktober 2020, 

Sint-Niklaas

Het is heerlijk wandelen door bossen, 

dreven en velden in de landelijke stads-

rand van Sint-Niklaas. Natuurgidsen 

nemen je mee op sleeptouw langs de 

onontdekte paadjes. Gratis deelname.

Kijk even onder ‘een vleugje cultuur 

opsnuiven’ verder in deze brochure voor 

meer activiteiten in 2020. Vraag toerisme 

naar de Uit-kalender of surf naar www.

ontdeksintniklaas.be 
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Een zwoele zomeravond of een frisse 

winterochtend, het maakt niet uit, vaak 

schitteren aan de Sint-Niklase hemel de 

kleuren van de regenboog. Sint-Niklaas 

is immers met stip dé ballonhoofdstad 

van België.

Het hoeft dan ook niet te verwonderen 

dat de meerderheid van de zowat twee-

honderd ballonvaarders die ons land 

rijk is, in en rond Sint-Niklaas woont. 

Ballonvaren
De jaarlijkse hoogmis voor ballonvaar-

ders en hun fans uit de hele wereld, zijn 

de Vredefeesten, wanneer tientallen 

heteluchtballonnen, waaronder heel 

wat speciale vormballonnen, opstijgen 

vanaf het grootste marktplein van het 

land. In zijn klasse een evenement in de 

wereld top 5!

Vredefeesten, vrijdag 4 tot en met zondag 

6 september 2020
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EXCLUSIEF: souvenirs ‘Sint-Niklaas, 

ballonstad’

Negen mooie souvenirs zetten de 

stadsballon van Sint-Niklaas in de 

kijker. Haal de bijzondere sfeer van de 

Vredefeesten in huis of geef ze als een 

origineel geschenkje. Verkrijgbaar zijn 

een postkaart, speldje, magnetische 

bladwijzer, magneet, fotokader, klein 

en groot notablok, vingerhoedje, glas 

en papiergewicht. De prijzen variëren 

van 0,50 EUR tot 7,00 EUR. Deze aan-

denkens zijn enkel te koop bij toerisme 

Sint-Niklaas.

Tip: 

Zelf zin in een vlucht? Reserveer 

gauw een plaatsje bij Waasballon 

vzw, waasballon@sint-niklaas.be
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Frisse lucht inademen 
Sint-Niklase erfgoed (34 km) laat je de 

mooie landschappen en monumenten 

van Sint-Niklaas en haar deelgemeen-

ten Belsele, Sinaai en Nieuwkerken 

ontdekken. Wie er liever op uit trekt 

met de mountainbike, kan terecht op 

het mountainbikenetwerk.

Het fietskaartenduo ‘Tussen kerken 

en kapellen’ is een cultuurhistorische 

fietsroute langs het religieuze patri-

monium. De ene route neemt je over 

36 km mee naar Belsele en Sinaai, de 

andere fietstocht loopt over 28 km 

De heerlijk landelijke wandel- en 

fietspaden rond Sint-Niklaas zijn niet 

langer een geheim. Bolle akkers en het 

dorpsleven dat zijn eigen gang gaat, 

zijn te vinden in Belsele, Nieuwkerken, 

Puivelde en Sinaai. Kom ze verkennen 

in alle rust.

Sint-Niklaas is de ideale uitvalsbasis 

voor een verkenning van het Waasland 

langs het fietsknooppuntennet-

werk. De Nobelroute is een stevige 

fietstocht (50 km) die de omgeving 

van Sint-Niklaas verkent. De route Het 

Mechelen-Terneuzenwegel
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langs Nieuwkerken. De kaartjes kosten 

samen 2 EUR.

In Sint-Niklaas kan je van half mei tot 

half augustus meespeuren tijdens pitti-

ge wandelzoektochten.

Al deze wandel- en fi etskaarten (van 1 tot 

6 EUR) en zoektochten zijn verkrijgbaar 

bij Toerisme Sint-Niklaas.

De brochure ‘Wandelen langs trage 

wegen in Sint-Niklaas’ omvat drie 

mooie routes langs verrassende paad-

jes in de groene stadsrand. Gratis. 

NIEUW: fi etskaart langs 

trage wegen ‘De mooiste 

weg naar de korte keten’ 

Sint-Niklaas bracht een 

kaart uit waarop alle 

toegankelijke trage wegen 

staan aangeduid. Tegelijk 

willen we ook al onze korte keten-pro-

ducenten in de kijker zetten. Daarom 

werkten we samen met Regionaal 

Landschap Schelde-Durme 3 gloed-

nieuwe fi etsroutes uit. Van heerlijk 

hoeve-ijs tot knapperige appeltjes, het 

wordt moeilijk de verleiding te weer-

staan! Gratis.

NIEUW:

trage wegen ‘De mooiste 

weg naar de korte keten’ 

Sint-Niklaas bracht een 

natuurgebied Fondatie van Boudelo te Sinaai
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Streek-GR Waas- en Reynaertland

Van Lokeren tot Hulst (of omgekeerd) 

wordt de wandelaar 175 km lang 

verrast op mooie en gevarieerde 

landschappen, gezellige dorpen en 

bruisende stadjes. Bij het ontwerp van 

deze route is er zoveel mogelijk gezocht 

naar onverharde wegen en open ruim-

te. Doorheen het hele traject vind je 

de sporen van de schalkse, sluwe vos 

en zijn fratsen regelmatig op je weg: 

zijn vossenstreken lopen als een rode 

draad door de ganse route.

NIEUW: Reinaertroute (160 km)

Het middeleeuwse dierenepos Van den 

vos Reynaerde is een van de hoogte-

punten uit onze literatuur. Het verhaal 

speelt zich af in het Waasland en een 

deel van Zeeuws-Vlaanderen, en dat 

merk je aan de vele standbeelden en 

rustbanken die naar de sluwe vos ver-

wijzen. Deze totaal vernieuwde auto- 

en motoroute is volledig bewegwijzerd. 

Je kan deze route aanvatten van op de 

Grote Markt. Plan op www.tov.be/sites/

default/files/Reinaertroute.pdf

In het fietspunt De Versnelling (in het 

station), kan je terecht voor het huren 

van (elektrische) fietsen. Je kan er ook 

je fiets laten herstellen.

Leopold II-laan 2, Sint-Niklaas, tel 0492 

72 01 21 en  0493 51 64 76,  www.vzwde-

nazalee.be. Open elke werkdag van 7.00 

tot 19.00 uur, van mei t.e.m. september 

ook op zaterdag (mits reservatie voor 

vrijdag 16.00 uur en fietsen af te halen op 

zaterdag tussen 9.00 en 13.00 uur); van 

oktober t.e.m. maart op zater- en zondag 

enkel groepsverhuur vanaf 10 fietsen. 

Nabij knooppunt 36 en de Nobelroute.

In Sint-Niklaas werden oplaadeilanden 

voor elektrische fietsen geïnstal-

leerd. Terug te vinden op het Hendrik 

Heymanplein ter hoogte van de 

Carrefour en op het Schouwburgplein 

aan de Hofstraat, in de Lamstraat en 

aan het Waasland Shopping Center. 

Fietslaadkaarten zijn te koop bij 

Toerisme Sint-Niklaas (6 EUR).

fietspunt De Versnelling



31Toeristische gids Sint-Niklaas 2020

Spelen mag overal

Overal kan je ravotten, spelen en 

sporten in Sint-Niklaas. Met de nagel-

nieuwe speelkaart is een leuke speel-

plek vinden kinderspel. Vraag toerisme 

naar jouw gratis exemplaar of klik op 

sint-niklaas.be/speelkaart

Een oase van groen

Het provinciaal recreatiepark De Ster 

is een prachtig natuurgebied met 

bos, vijvers, zandstrand, ligweiden, 

wandelpaden, een yogapad, drie water-

glijbanen, een spectaculair inflatable 

waterparcours,  minigolfterrein, roman-

tische hoekjes en speeltuinen voor 

Spelen
6- tot 14-jarigen. Ook aan de kleinsten 

is gedacht met een speeltuin (vanaf 2 

jaar), gocarts, kinderboerderij, trampoli-

nes en een gloednieuwe airtrampoline.

Op de grote vijver kan je spelevaren 

met waterfietsen en roeiboten. Verder 

zijn de botenbaan, de supschool, het 

aquapark, de bospaden en de talrijke 

picknickplaatsen publiekslievelingen. 

Een plek voor pure ontspanning.

De Ster, ingangen via Lange Rekstraat 30 en 

Brokkelingenstraat 1, Sint-Niklaas

Alle dagen open van 9.00 uur tot 

zonsondergang

Tel. 03 777 69 50, ster@oost-vlaanderen.be

speeltuin Witte Molen-site
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City Golf 

Sla eens een balletje naar zes of twaalf 

holes en speel stadsgolf op unieke 

locaties in de historische stadskern van 

Sint-Niklaas. Geen golfervaring vereist 

– hoe minder ervaring, hoe leuker, en 

een pak spannender dan minigolf. 

Meer info: www.city-golf.be of 

tel. 498 39 56 94

NIEUW: City Foot Golf

Het kleine broertje van City Golf wordt 

niet met golfclubs, matjes en zachte 

golfballetjes gespeeld maar met een 

zachtere voetbal en mobiele targets. 

Tracht in groep de bal in zo weinig 

mogelijk pogingen in de hole te ‘voet-

balgolfen’. City Foot Golf neemt je mee 

langsheen bekende en minder bekende 

plaatsen in de binnenstad. 

Meer info: www.city-golf.be of tel. 0498 39 

56 94
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NIEUW: Kinderboerderij 

Den Binnenhof 

Den Binnenhof is een kleinschalige 

kinderboerderij waar we iedereen 

willen laten kennismaken met het 

buitenleven. Gelegen aan de rand van 

Nieuwkerken-Waas proberen we een 

rustpunt te bieden. Geniet van de rust, 

de natuur en onze diertjes. 

’t Wollen Hof

't Wollen Hof is een creatieve en speelse 

kinderboerderij, vol leuke dieren voor 

groot en klein. In het gezellig pannen-

koekenhuisje kan je terecht voor een 

lekker hapje en drankje. Op zoek naar 

een originele feestlocatie voor een ba-

byborrel, communie,...? Huur dan voor 

één dag de hele boerderij!

Isabelle Notenbaert, Hoge Bokstraat 

214a, Belsele, tel. 0477 81 26 16, 

wollenhof@gmail.com. Openingsuren op 

www.wollenhof.be
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Sinterklaas is de kindervriend bij uitstek. 

Als Sint-Nicolaas gaf hij de stad zijn naam. 

Uiteraard viert de stad Sint-Niklaas uitge-

breid Sinterklaas! Sint-Niklaas is dan ook 

dé stad van de Sint.

Huis van de Sint – donderdag 12 

november tot en met zondag 6 

december 2020

Elk jaar, in de aanloop naar zijn ver-

jaardag, verblijft de Sint enkele weken 

in zijn Huis in de Stationsstraat 85. 

Tienduizenden kinderen komen er tel-

kens op bezoek, vanaf zijn intrede tot zijn 

De Sint ontmoeten
verjaardag. Hoe zou zijn slaapkamer er 

wel uitzien? Wie wil, kan de verschillende 

kamers van Sinterklaas en de zwarte 

pieten in het Huis van de Sint bezichtigen. 

Misschien ontmoet je wel één van hen! 

Gratis.

Sinterklaaszoektocht – donderdag 

12 november tot en met zondag 6 

december 2020

De Sinterklaaszoektocht voor gezinnen, 

jeugdbewegingen en scholen leidt 

langs de mooiste hoekjes van de stad, 

op zoek naar de mijter, de speculaas… 

Dag van de Sint



35Toeristische gids Sint-Niklaas 2020

van de Sint. Op een feestelijke slotna-

middag (woe. 9 dec.) nodigt de Sint 

honderd winnende kinderen uit met 

animatie, geschenkjes en veel lekkers. 

Formulieren verkrijgbaar bij Toerisme 

Sint-Niklaas, het Huis van de Sint, de 

bib, de Meesterbanketbakkers en op de 

website. Gratis deelname.

Dag van de Sint – zondag 15 

november 2020

Sinterklaas doet zijn feestelijke intrede in 

zijn naamstad. Een wervelend spektakel 

op de Grote Markt, waarbij de Goedheilig 

man uit Spanje wordt ingehaald door 

duizenden kinderen en iedereen die zich 

jong van hart voelt. Gratis. Nieuw is de 

Gekke Pietenloop, een ludieke renwedstrijd 

voor kindjes tot 6 jaar. 

Sint in de piste – zaterdag 21, zondag 22 

en zaterdag 28 en zondag 29 november 

2020

Uniek feest voor Sinterklaas en zijn jeugdige 

vrienden in een fraaie circustent op de 

grootste markt van het land. Tickets via de 

website.

Deze en nog veel meer activiteiten om van 

te snoepen vind je op www.stadvandesint.be
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Romain De Vidtspark

Een groene long in het hart van de 

stad vraagt gewoon om verkend 

te worden. Met haar magnifieke 

waterburcht kasteel Walburg, haar 

sierlijke kiosk, riante waterpartijen, 

ligweiden en fraaie speeltuin is het 

Romain De Vidtspark, in de volksmond 

het stadspark genoemd, een parel aan 

de kroon van Sint-Niklaas.

Zondag 17 mei 2020 ruisen de 

bomen een tikkeltje luider tijdens 

Buitengewoon, steeds in het teken 

van een ander thema, ingekleurd 

met tal van lokale activiteiten voor 

jong en oud. In de zomer is het park 

één grote bühne voor de gezellige 

Parkiesconcerten.

Ingang Parklaan en Walburgstraat, vrij 

toegankelijk. Honden niet toegelaten.

Even uitblazen

muziekkiosk Romain De Vidtspark
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Fondatie van Boudelo

De Fondatie in Sinaai is één van de 

meest waardevolle natuur- en stilte-

gebieden in de wijde omtrek. Poelen, 

veldwegels en knotwilgen wisselen 

hooilanden, boomgaarden en groots 

volgroeid loofwoud af. De natuur krijgt 

hier opnieuw alle kansen. Doorheen 

het hele gebied lopen heel wat wan-

delwegen die vrij toegankelijk zijn. Hou 

wel je hond aan de leiband! 

NIEUW: op een perceel van natuurver-

eniging Durme vzw langs de Liniedreef 

te Sinaai, (toegang via kruising met de 

Weimanstraat), staat een 8 m hoge 

uitkijktoren. Bovenin kan je door 

de verrekijker de omliggende natuur 

bekijken en genieten van reetjes, 

watervogels en ander moois. De 

toren, is steeds gratis toegankelijk en 

met trappen te betreden (niet voor 

rolstoelgebruikers).

Ingang Weimanstraat, Sinaai, 

vrij toeganke lijk, tel. 03 772 35 38, 

www.vzwdurme.be

uitkijktoren Fondatie van Boudelo
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Proeven 
leeftijd komen. ‘Klaartjes perfect oud’-kaas 

is winnaar van de zilveren medaille op de 

World Cheese Awards!

De Wilde Zuivel, Hoogkamerstraat 22, Sint-

Niklaas, tel. 03 766 17 99, verkooppunten: 

www.klaartjeskaas.be

Het Reynaertgebak bevat o.a. amande-

len, ananas, marsepein en Grand Marnier. 

Samen met de Reynaertbonbons staan 

ze op het menu van de koninklijke familie 

en worden ze volgens een goed bewaard 

geheim recept bereid door de Koninklijke 

Smaken verschillen. Maar over de 

smaak van onze streekproducten is 

iedereen het volmondig eens. Heerlijk, 

eerlijk en authentiek. Het resultaat van 

echt vakmanschap, gegroeid van gene-

ratie tot generatie.

Filip De Wilde is één van de weinige 

kaasgroothandelaars in Vlaanderen met 

een eigen kaasrijperij. Hier affineren 

zo'n 50 ton Noord-Hollandse gouda's. 

De kaasmeester draait en wast de 

kazen wekelijks en kijkt met deskundig 

oog toe hoe de kazen op de perfecte 

kaasmeester Filip De Wilde
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Reynaertgebak, een erkend streekproduct
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Orde van de Meesterbanketbakkers. 

Ook hun ballonspeculoos moet je 

proeven! 

Thierens, Kokkelbeekstraat 47-49, tel. 03 776 

15 80; Marc De Cock, Lepelhoekstraat 2, tel. 

03 776 28 78; Stefan Maes, Raapstraat 55, 

tel. 03 780 77 27, allen te Sint-Niklaas.

Kranskoffie wordt sinds 1866 volgens 

artisanale traditie gebrand door de fami-

liale koffiebranderij Van Poeck. 

Delicatessen Van Poeck, Stationsstraat 

38, Sint-Niklaas, tel. 03 776 02 04, 

www.vanpoeck.com

Als het op chocolade aankomt, verenigt 

Sint-Niklaas heel wat talent. Traditioneel 

en authentiek ambachtwerk ligt aan de 

oorsprong van de artisanale ballon-

pralines van chocolatiers Wauters en 

Vyverman. De gids Gault&Millau riep 

hen uit tot twee van Belgiës beste prali-

nemakers.

Vyverman, Begijnenstraat 41, Sint-Niklaas, 

tel. 0473 99 99 96, www.chocolade-atelier.be

Wauters, Ankerstraat 45, 

Sint-Niklaas, tel. 03 777 65 23, 

www.chocolatier-wauters.be

Van heel andere aard zijn de befaamde 

zeevruchten van wereldspeler Guylian, 

die eveneens worden vervaardigd in 

Sint-Niklaas. 

Een neus voor smaak heeft Balerdon. 

Een complete chocolade-ervaring maak 

je mee bij Bastin.

Balerdon, Houten Schoen 79, 

Sint-Niklaas, tel. 0468 26 16 20, 

www.balerdon.be

Bastin, Stationsstraat 81, Sint-Niklaas, 

tel. 03 777 82 99, www.g-bastin.com

Guylian, Europark Oost 1, Sint-Niklaas, 

www.guylian.be (factory outlet op vrijdag van 

11.00 tot 18.00 uur)

koffiebranderij Van Poeck
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Smullen van Sint-Niklase streek-

gerechten

Dat kan ook bij jou thuis. Het fraaie kook-

boek “Smullen van Sint-Niklaas” toont je 

hoe je zelf typische hoofd- en nagerech-

ten uit de Wase hoofdstad kan bereiden. 

Te koop bij Toerisme Sint-Niklaas (3 EUR).

Proeven van Sint-Niklaas’ 

gerstenat

Elke Sint-Niklase deelgemeente heeft 

z’n eigen brouwerij (zie ook p. 51, 54 

en 59). Ontdek ze iedere moment van 

het jaar met de folder ‘Proef van het 

Waasland’. Kom hun creaties proeven 

tijdens de Streekbierenproeventocht

op zaterdag 17 oktober 2020. Laat je in 

de Sinterklaasperiode bij de horeca de 

lokale, ambachtelijk gebrouwen Piet- 

en Sintbieren smaken. 

chocolatier Balerdon
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Verfijnd of rechttoe-rechtaan, gekun-

steld of zonder poespas, languit loungen 

of een snelle hap. Er is voor iedereen 

wat wils in de stadskern van Sint-Niklaas.

Sint-Niklaas heeft enkele keukenster-

ren in huis, zoals ’t Korennaer, Den 

Silveren Harynck, Nova, Le Cirque en  

Kokovin (allen vermeld in Gault&Millau 

of Michelin 2019) en Grenoble (Groene 

Gault&Millau).

Probeer zeker het heerlijke roomijs van 

crèmerie François, Ankerstraat 34, het 

beste ijssalon van België. 

Uit eten 
TIP: Eet je graag een keertje vege-

tarisch, vraag dan naar het gratis 

‘veggieplan’.

www.sint-niklaas.be/vrije-tijd/

veggieplan-sint-niklaas
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Het is heerlijk winkelen in de stadskern. 

Telkens opnieuw verrassend, hoeveel 

originele kleine boetieks Sint-Niklaas 

te bieden heeft. Enkele honderden 

handelszaken staan tot jouw dienst. 

Hier heeft men lak aan uniformiteit en 

is originaliteit troef. Trendzettend, net 

zoals jijzelf. Het centrum is vlot bereik-

baar per trein en bus. Parkeren kan je 

in de directe omgeving.

Ben jij een zoetekauw of eerder fan van 

vintage? We stippelden enkele routes 

naar jouw smaak uit, duidden er de 

Zelf je trend bepalen
leukste adresjes op aan en bundelden 

alles in een handig boekje op pocketfor-

maat. Vraag naar jouw gratis exemplaar 

bij Toerisme Sint-Niklaas.

ONTDEKKENONTDEKKEN

1

ONTDEKKEN
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R-Oh-de loperweekend – 14 en 15 maart 2020
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De Stationsstraat, het hart van winke-

lend Sint-Niklaas, oogt fris en origineel. 

Voetgangers en fietsers zijn koning(in) in 

dit verkeersvrije winkelparadijs met 

terrassen, waterpartijen en veel groen. 

In de fraaie beplanting is de hand van 

wereldberoemd bloemkunstenaar en 

ereburger Daniël Ost herkenbaar. Op het 

nr. 11 kan je terecht voor een toiletbezoek, 

om een baby te verschonen of te voeden, 

een rolstoel of plooibuggy te huren of om 

winkeltassen op te bergen. 

R-Oh-de loperweekend: zaterdag 14 en 

zondag 15 maart 2020

Muziekkroegentocht: vrijdag 20 maart 

2020

Bubbles & bites: zondag 24 mei 2020  

Terrasjesdagen: vrijdag 26 t.e.m. zondag 

28 juni 2020 

Zomer op het Sint-Nicolaasplein: muziek 

en dans in juli en aug. 

Weekend van de klant: zaterdag 3 en 

zondag 4 oktober 2020

Winterwinkelzondagen: zondagen 13, 20 

en 27 december 2020

Het Waasland Shopping Center is het 

grootste winkelcentrum van België op één 

gelijkvloerse verdieping. De bus verbindt 

het station met de Grote Markt en het 

winkelcentrum (om de 7 min).
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Toeristische kaart 
Sint-Niklaas 
Hotels

1. De Spiegel, Stationsstraat 3, tel. 03 

776 34 37

2. Ibis***, Hemelaerstraat 2, tel. 03 

231 31 41

3. Moon**, Richard Van 

Britsomstraat 18, tel. 03 337 14 02

4. New Flanders**(*), Stationsplein 

5, tel. 03 298 28 25

5. Serwir****, Koningin Astridlaan 

57, tel. 03 778 05 11

Bed and breakfast 

6. Anne’s House****, Jagersdreef 7, 

Sint-Niklaas, tel. 0477 28 34 05

7. De Axlandhoeve, 

Stenenmuurstraat 64, Sinaai, tel. 

0494 70 65 83

8. De Perenboom****, Arkestraat 

30, Belsele, tel. 0486 93 80 14

9. De Vlierbeek****, Heirstraat 61, 

Sinaai, tel. 0477 26 35 93

10. Den Overloop, Bekelstraat 118, 

Sint-Niklaas, tel. 0476 39 23 67

11. Kasteel De Windt***, Gyselstraat 

47, Nieuwkerken, tel. 0476 40 26 93

12. Kris en Bart airb&b, Hugo 

Verrieststraat 19, z.n.

13. Palingsgat***, Palingsgatstraat 

11, Belsele, tel. 0495 18 38 58

Vakantiewoningen

14. Christophe-Avenue 55, Parklaan 

55 bus 201, tel. 0495 50 12 61

15. De Mispelhoeve****, Mispelstraat 

181, tel. 0486 26 64 24

16. Het Bierhuis, Mercatorstraat 3, 

tel. 0475 49 65 16

17. Hoeve Oswald****, Neerstraat 

180, Sinaai, tel. 0473 89 63 70

18. Woning, Kriekelaarstraat 5, 

Nieuwkerken, tel. 0475 54 15 95

Overige logies

19. Arck, Kalkstraat 62, 

tel. 0487 20 20 26

20. El Patio, Vermorgenstraat 32, 

tel. 0478 19 40 91

21. Gastenkamer, Driekoningenstraat 

112, tel. 0474 38 87 50

22. Huis, Eduard Prissestraat 25, 

tel. 03 430 11 65

23. Logies Moon, Regentiestraat 78A, 

tel. 0472 69 03 84

24. Logies Waasland, Passtraat 252, 

tel. 03 369 86 46

25. Nylonfabrik, Lindenstraat 90-90A, 

tel. 0486 25 15 20

26. Plezantstraat 132, tel. 0495 59 43 91

27. Truweelstraat 11, tel. 0475 67 95 14

Musea 

28. De Salons, Stationstraat 85, 

tel. 03 778 34 60

29. Edgar Tinelmuseum, 

Edgar Tinelstraat 11, Sinaai, 

tel. 03 772 39 27
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30. Heemkundig Museum 

Nieuwkerken 200/700, 

Gyselstraat 110, Nieuwkerken,  

tel. 03 776 45 02

31. Kerkschat Sint-Nicolaaskerk, Sint-

Nicolaasplein, tel. 03 778 35 00

32. Mercatormuseum, Zamanstraat 

49, tel. 03 778 34 70

33. Pijp- en Tabaksmuseum, 

Regentiestraat 29,  

tel. 0485 58 56 79 & 0477 32 42 27

34. SteM Zwijgershoek, Zwijgershoek 

14, tel. 03 778 34 50

Bezienswaardigheden 

35. Grote Markt

36. Huis Janssens – De Schrijver 

37. Kasteel Castrohof

38. Kasteel Moeland 

39. Kasteel Walburg

40. Kiosk 

41. Onze-Lieve-Vrouwkerk 

42. Stadhuis 

43. Sint-Nicolaaskerk 

44. Parkbegraafplaats Tereken 

45. Windmolen De Witte Molen 

Ontspanning 

46. Siniscoop bioscoop, Stationsplein 

12, tel. 03 765 00 30

47. De Casino cultureel centrum,  

tel. 03 776 11 98

48. Museumtheater cultureel 

centrum & tentoonstellingszaal, 

Zwijgershoek 14, tel. 03 778 35 51 

& 03 778 34 77

49. Vrije Ateliers cultureel centrum, 

tel. 03 778 33 70 

50. Natuurgebied De Fondatie, 

Liniedreef, Sinaai, tel. 03 772 35 

38

51. Recreatiepark De Ster, Lange 

Rekstraat 30, tel. 03 777 69 50

52. Romain De Vidtspark 

53. Speeltuin

54. Sportcentrum De Witte Molen, 

Azalealaan 29, tel. 03 778 37 60

55. Stadsschouwburg, Paul 

Snoekstraat 1, tel. 03 778 33 66

56. Tentoonstellingszaal De Vierkante 

Zaal, Paul Snoekstraat 1,  

tel. 03 778 38 75

57. Sinbad zwembad, Parklaan 117, 

tel. 03 778 38 00

Nuttige adressen 

58. Bibliotheek, H. Heymanplein 3, 

tel. 03 778 34 00

59. Evenementenhal ’t Bau-huis, 

Slachthuisstraat 60,  

tel. 03 780 30 70

60. Politie, Dalstraat 26,  

tel. 03 760 65 00

61. Post, Driekoningenstraat 6,  

tel. 02 201 23 45

62. Psychiatrie Sint-Hiëronymus, 

Dalstraat 84, tel. 03 776 00 41

63. Psychiatrie Sint-Lucia, Ankerstraat 

91, tel. 03 760 07 00

64. Toerisme Sint-Niklaas, Grote 

Markt 45, tel. 03 778 35 00

65. Trein- en busstation, Leopold 

II-laan 2, tel. 02 528 28 28

66. Waasland Shopping Center, 

Kapelstraat 100, tel. 03 776 73 71

67. Ziekenhuis AZ Nikolaas, L. De 

Meesterstraat 5, tel. 03 760 60 60

68. Ziekenhuis AZ Nikolaas, 

Moerlandstraat 1, tel. 03 760 60 60
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Belsele heeft heel wat fraais te bieden. 

Voor de cultuurliefhebber is er de 

Sint-Andreas- en Ghislenus-kerk. 

Deze meermaals verbouwde gotische 

kruiskerk met romaanse invloeden 

heeft een heel eigen uitstraling. Op 

het dorpsplein trekken de beelden 

“Wassende vrouwen” aan de dorpspomp 

en “De Klokkenlapper” de aandacht. 

Verschillende wandelpaden leiden naar 

de Boskapel, een bedevaartsoord waar 

je tot rust kan komen.

Het Reynaertdorp heeft zijn authentieke 

karakter bewaard. Helemaal onthaasten doe 

je op de trage wegen-wandeling in het groene 

gebied De Bezenkoek. Gratis te verkrijgen bij 

Toerisme Sint-Niklaas, in het deelgemeente-

huis van Belsele of via www.rlsd.be.

De Kapelletjesroute (14 km) is een mak-

kelijke wandeling over uitstekende paden 

en verharde wegels. De Egelroute (7 km) 

werd speciaal ontwikkeld voor gezinnen met 

kinderwagens en rolstoelgebruikers onder 

Genieten van 
Belsele  

Belseledorp
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begeleiding. Het Goudenleeuwpad laat 

je Belsele via een korte en lange route (6 

en 11 km) zowel te voet, met laarzen als 

per terreinfiets verkennen, deels over 

prachtige smalle wegels. Belsele bereik je 

op het fietsnetwerk.

Wandel- en fietskaarten zijn te koop (1 EUR) 

bij Toerisme Sint-Niklaas en in het deelge-

meentehuis te Belsele, Belseledorp 76.

Op de Lindenhoeve wordt biolo-

gisch, milieu- en diervriendelijk het 

Angelusvarken gekweekt. Ze leven in 

de vrije buitenlucht, met een dik strobed, 

zodat ze zich natuurlijk gedragen. Ook 

krijgen ze enkel voer van biologische oor-

sprong. De voedergrondstoffen worden 

milieuvriendelijk en duurzaam geteeld. 

De varkens leven op het ritme van de seizoe-

nen en verblijven langer op de boerderij. Meer 

tijd en ruimte om te groeien resulteert in 

lekker, smaakvol en gezond vlees.

De Lindenhoeve, Gentstraat 54, Belsele, tel. 

0474 07 86 97, info@angelusvarken.be, 

www.angelusvarken.be

In Belsele vind je één van de drie ambachte-

lijke brouwerijen die Sint-Niklaas rijk is. Sinds 

midden 1800 zijn er brouwactiviteiten te 

melden door de familie Boelens. Kris Boelens 

brouwt er o.a. het ‘Bieken’, een honingbier dat 

zelfs in Rio en Tokyo gesmaakt wordt. Hij werd 

beloond met de ‘zilveren bierproever’, een 

onderscheiding voor de inspanningen om de 

Belgische biercultuur levend te houden.

Bierbrouwerij Boelens, Kerkstraat 7, Belsele, tel. 

03 772 32 00, www.brouwerijboelens.be

‘De Klokkenlapper’, Belsele
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Muziekclub ’t Ey organiseert culturele 

evenementen en concerten met schijn-

werpers op folk-, wereld-  en volksmuziek. 

Uniek in Vlaanderen en gekend tot buiten 

de grenzen.

’t Ey, Koutermolenstraat 6b, Belsele,  

tel. 03 772 11 93, www.tey.be

Belsele huisvest ook Katara, hét wellnesscentrum 

van het Waasland en ver daarbuiten. Maak een 

heuse reis door de wereld van wellness. Met niet 

minder dan 10.000 m² saunaplezier is er voor 

ieder wat wils.

Thermen Katara, Nieuwe Baan 66,  Belsele,  

tel. 03 773 24 00, www.katara.be

Katara
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In het klompendorp Nieuwkerken 

vind je op het marktplein de Onze-

Lieve-Vrouw ten Bos-kerk in 

neoclassicistische stijl. Het Torenhof in 

de Nieuwkerkenstraat is een kasteel uit 

1898. Neem ook eens een kijkje in de 

Meesterstraat, waar je een traditioneel 

Vlaamse hoeve aantreft uit de 17de eeuw. 

De dorpskern wordt ingesloten door de 

typische Wase bolle akkers met tal van 

wandelwegen.

Het Heemkundig Museum Nieuwkerken 

200/700 belicht op een verfrissende manier 

de facetten van het volksleven. Het museum 

zet de klompenmakers en andere oude 

ambachten in de kijker.

Gyselstraat 110, tel. 03 776 45 02 of 0472 08 76 

08, vanhavere@skynet.be

Open elke dinsdag van 14.00 tot 17.00 uur 

(uitgezonderd feestdagen). Altijd open op 

afspraak. Gratis toegang, groepen 1 EUR, 

rondleiding op aanvraag.

Ontdekken in  
Nieuwkerken   

trage weg te Nieuwkerken
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Meer recent maar niet minder authentiek is 

brouwerij ’t Paenhuys. De naam betekent 

‘een plaats waar pannen en ketels staan om 

bier te brouwen’. Paul Van Nieulande brouwt 

al meer dan 10 jaar bier. ‘Zwarte Zjef’ is een 

pikzwarte stout van negen graden, met 

koffiesmaak; ‘Schapenkop’ – verwijzend naar 

de bijnaam van de Nieuwkerkenaren – is 

een amberkleurig bier van acht graden met 

koriander- en karamelsmaak.

’t Paenhuys, Nieuwkerkenstraat 202, 

Nieuwkerken, tel. 0475 701 001,  

paul.vannieulande@telenet.be

Al vier generaties lang distilleert 

Brouwerij Verhofstede voor u de fijnste 

smaken uit de natuur. Wat in 1885 begon 

met het brouwen van bier, vloeide vanaf 

1961 over in het bereiden van jenevers, 

gins, e.a.. Zo is de met goud bekroonde 

Liqueur de Saint Nicolas een eresaluut 

aan de stad en haar patroon.

Familiebedrijf Brouwerij Verhofstede, 

Vlasbloemstraat 166, 9100 

Nieuwkerken-Waas, tel. 03 775 74 84, 

info@brouwerij-verhofstede.be
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het Populierenpad luister je naar het ruisen 

van de bomen die een landschap van velden, 

boomgaarden en hier en daar een fraaie 

boerderij, omzomen. Trek alvast je laarzen 

aan! Nieuwkerken bereik je op het fietsnet-

werk langs meerdere knooppunten.

 

Wandel- en fietskaarten zijn te koop (1 EUR) bij 

Toerisme Sint-Niklaas en in het deelgemeen-

tehuis te Nieuwkerken, Pastorijstraat 48 te 

Nieuwkerken.

Het Nieuwkerkse landschap is 

dooraderd met kerkwegels en smalle 

paadjes. Kom ze ontdekken op de Trage 

Wegen-wandeling. Gratis te verkrijgen 

bij Toerisme Sint-Niklaas, in het deel-

gemeentehuis van Nieuwkerken of via 

www.rlsd.be.

De Sterroute (26,5 km) en de 

Kerkwegelroute Nieuwkerken (12,5 

km) laten je al fietsend kennis maken 

met bolle weiden, omzoomd met 

populierenrijen en beheerst door 

typische Wase hoeves. Wandelend op 
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Kuieren in  
Sinaai  
Sinaai, geboortedorp van componist Edgar 

Tinel, is een belangrijke landbouwerskern 

en het groene geweten van de stad. Het 

dorp ontwikkelde zich rond de Dries uit de 

Frankische tijd met zijn majestueuze eik en 

wist doorheen de jaren zijn eigen karakter te 

bewaren. Natuur, mens en cultuur vinden er 

elkaar in harmonie. 

TIP: Verborgen schatten van Sinaai

Interactieve wandel- en fietstocht in en 

rond het 800 jaar oude dorp. Geniet van de 

rust, de eenvoud, de groene ruimte en de 

bijzondere geschiedenis. Stap en trap door 

Sinaai met de erfgoedapp en download deze 

via erfgoedapp.be of pik de gratis brochure 

met fiets-en wandelroute op bij toerisme, in 

de bib of het deelgemeentehuis van Sinaai. 

In Sinaai ligt één van de zeldzame stiltege-

bieden in Vlaanderen. In de uitgestrekte 

landschappen met weiden, meersen en 

prachtige dreven komen de natuurliefheb-

bers aan hun trekken. Natuurgebieden zoals 

de Fondatie een de Moervaartmeersen 

nodigen uit tot lange wandelingen. Het 

Ettingpad en het Leeuwerikenpad (beide 
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interactieve wandelroute ‘Verborgen schatten van Sinaai’
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Wandel- en fietskaarten (1 EUR) zijn te koop bij 

Toerisme Sint-Niklaas en in het deelgemeente-

huis te Sinaai, Dries 82 te Sinaai. 

Het Edgar Tinelmuseum vertelt het verhaal 

van de dorpsjongen uit Sinaai die op een 

houten plank piano leerde spelen, het tot 

directeur van het conservatorium van Brussel 

bracht en door zijn composities wereld-

beroemd werd. Je kan er muziek van Tinel 

beluisteren en via film en tal van objecten met 

de kunstenaar kennis maken. Het museum 

bevindt zich in zijn geboortehuis. 

Tinelstraat 33, tel. 03 772 39 27 bij de gids E. 

10 km) zijn twee stevige wandelingen 

waarvoor je best stevig schoeisel draagt 

om de lommerrijke dreven en de weidse 

landschappen te verkennen. Fietsend te 

verkennen via de landschapsroute (39 

km). Sinaai ligt op het Wase fietsnetwerk.

TIP: Wandelen langs trage 

wegen te Sinaai

Gratis brochure met een lange en 

korte luswandeling en tal van weetjes 

over natuur en cultuur, verkrijgbaar in 

het deelgemeentehuis te Sinaai en bij 

Toerisme Sint-Niklaas.

Sint-Catharinakerk Sinaai
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Brouwerij Donum Ignis is een bedrijf waar 

bieren nog op kleine schaal worden gebrou-

wen, met een kleine mechanisatiegraad en 

met veel liefde voor het vakmanschap. Ook 

het bottelen, het plaatsen van kroonkurken en 

het etiketteren gebeurt in de brouwerij zelf.

Leebrugstraat 55, tel. 0485 70 76 91, 

www.donumignis.be

Aerssens of via nelly.maes@skynet.be. 

Vanaf april tot oktober wordt elke laatste 

zondag van de maand om 15.00 uur een 

rondleiding gegeven. Ook na afspraak. 

Gratis toegang. www.edgartinel.be

brouwer Geert Vertenten (Donum Ignis)



60 GIDS VOL BELEVENISSEN

De Passie

De Passie wil op een eigentijdse manier 

het lijden van Jezus verbinden met het 

lijden van mensen nu. Het wereldbe-

roemde Passieverhaal van Christus 

wordt in openlucht gebracht aan de 

hand van hedendaagse Nederlandstalige 

nummers. Bekende Vlamingen en lokaal 

talent werken intens samen om De Passie 

op te voeren, onder leiding van regisseur 

Stefan Van Guyse, een Waaslander. Een 

Unieke evenementen  
beleven

groep enthousiaste Sintniklazenaars 

stuurt het project aan.  Er worden meer 

dan 10.000 deelnemers verwacht.

Zaterdag 4 april 2020 om 20.00 uur, 

toeristisch ontdekkingsprogramma 

vanaf 14.00 uur, Grote Markt

www.depassie.be

De Passie 
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Paint The City Green

Daniël Ost wordt 65 jaar en pakt een laat-

ste maal groots uit in zijn bakermat. Eind 

april zal hij, samen met dochter Nele en 

gespecialiseerde Wase bloemen- en plan-

tenkwekers, de Salons en het door hem 

heraangelegde Casinopark omtoveren 

tot een waar bloemenfestijn. Langs het 

parcours kan je genieten van prachtige 

bloemstukken, feestelijke tafels en unieke 

bloemen, planten en bomen. 

De tentoonstelling start in de Salons, gaat 

via de Stationsstraat naar het Casinopark 

en eindigt in de foyer van de Casino 

met een koffie aangeboden door Illy. 

Bezoekers kunnen er ook genieten van 

een hapje of afternoon high-tea. 

www.paintthecitygreen.be

Meezingen op de World Choir Games

De World Choir Games - het grootste 

koorevenement ter wereld - komt voor 

haar elfde editie naar Vlaanderen van 5 

tot en met 15 juli 2020. 

Ook jij zal kunnen meegenieten van 

dit gigantische zangfeest. Koren die 

deelnemen aan de World Choir Games 

zingen ook samen concerten. Sint-Niklaas 

organiseert als fiere partnerstad een 

vriendschapsconcert voor buitenlandse 

en lokale koren op woensdag 8 juli 2020 

om 20 uur in de Sint-Nicolaaskerk. 

Kom je mee genieten van de vonken 

die er los komen uit deze internationale 

ontmoetingen?

www.koorenstem.be/nl/project/

world-choir-games-2020-vlaanderen

Coup de Ville

Kunstenplatform WARP dompelt Sint-

Niklaas onder in brandend actuele kunst 

met het kunstenparcours ‘Coup de Ville’, 

een poëtische en artistieke stadsgreep. 

Bij de vorige edities trokken telkens meer 

dan 10.000 bezoekers naar de Wase 

hoofdstad. Coup de Ville 2020 – ‘Chasing 

Flowers’ – wordt een zoektocht naar 

bloemen. Met unieke locaties die variëren 

van museale ruimten met erfgoedwaarde 

tot verborgen tuinen en onontgonnen 

panden ontstaat een prikkelende setting 

Flanders Boys Choir
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voor zowel de bezoekers als de geselec-

teerde kunstenaars, een mix van opko-

mend (internationaal) talent, gevestigde 

waarden en vergeten artistieke parels. 

Het gros van de kunstwerken bestaat uit 

nieuwe creaties die specifiek voor deze 

tentoonstelling tot stand komen. 

Vrijdag 11 september tot en met zondag 11 

oktober 2020

www.coupdeville.be

Genieten van toptheater 

tijdens het Landjuweel

Het Landjuweelfestival toont het ama-

teurtoneel in al zijn kwaliteit en diversiteit. 

Vijf dagen staat Sint-Niklaas in het teken 

van wat nog altijd geboekstaafd staat 

als hét evenement van het amateurthe-

ater. Het festival staat open voor alle 

genres: cabaret, figurentheater, musical, 

vertellingen, noem maar op. Boeiend, 

ontroerend, geestig, pakkend theater én 

een stimulerende festivalsfeer. 

Woensdag 4 tot zondag 8 november 2020

www.opendoek.be/landjuweel/2020

In de marge van dit gebeuren wordt een 

erfgoedluik rond de rederijkerscultuur 

in Sint-Niklaas uitgewerkt. Dat vertrekt 

van het 17de-eeuwse handschrift van 

de rederijkerskamer De Goudbloem. Dit 

Vlaamse topstuk is in het bezit is van de 

Koninklijke Oudheidkundige Kring van 

het Land van Waas. 

Van donderdag ca. 1 oktober tot dinsdag 10 

november 2020

www.ontdeksintniklaas.be

Coup de Ville

theater tijdens het Landjuweel
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Tentoonstelling ‘Verscheidenheid’

Een beeld van veelzijdige schakering, 

diversiteit en afwisseling in concept, 

vorm en beeld. Sarah Van Osselaer, 

Ilse Lenaerts, Anne Van den Broeck 

en Juanita Van der Meulen tonen 

een variatie uit hun assortiment van 

kunsttechnieken.

tot 14 maart 2020, Vrije Ateliers

Een vleugje cultuur 
opsnuiven

Nieuwjaarsconcert d’Academie 

Podium

Zaterdag 4 januari 2020, om 16 en 20 

uur, en zondag 5 januari 2020, om 16 uur, 

Stadsschouwburg

Bekendmaking Cultureel 

Ambassadeur 2020

Zaterdag 4 januari 2020, om 20 uur, 

Stadsschouwburg
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Versatile Beethoven (muziek)

Trio Khaldei

Vrijdag 17 januari 2020, om 20 uur, 

Stadsschouwburg

Winterreise (dans)

José navas/Cie Flak

Vrijdag 24 januari 2020, om 20 uur, 

Stadschouwburg

De Nacht

24 uur durend kunstenfestival

Zaterdag 25 op zondag 26 januari 2020, 

d’Academies en Stadsschouwburg

Alles Goed? (humor)

Bert Kruismans, Jan De Smet, Karl 

Meersman

Vrijdag 31 januari 2020, om 20 uur, 

Stadsschouwburg

Bloemen van een autist (theater)

Tutti fratelli 

Zaterdag 1 februari 2020, om 20 uur, 

Stadsschouwburg

Doe de groeten aan de ganzen (fami-

lievoorstelling, vanaf 7 jaar)

Het Paleis en De Nieuwe Tijd/Freek 

Vielen

Zondag 2 februari 2020, om 15 uur, 

Stadsschouwburg

Zondagskinderen

Vinciane Meert - piano

Zondag 2 februari, om 10 uur, bibliotheek 

Sint-Niklaas

What’s up?

Een gevarieerd concert door Watzup en 

Acabella

Zaterdag 15 februari 2020, om 20 uur en 

zondag 16 februari 2020 om 15 uur, Zaal 

Antigone, Spoorweglaan Sint-Niklaas

Passages VII (muziek)

Trio Goeyvaerts e.a.

Zondag 16 februari 2020, om 14 uur, ten-

toonstellingszaal Zwijgershoek

Zondagskinderen

Kristel Janssens en Ilse Barbaix – fagot/

hobo

Zondag 1 maart, om 10 uur, bibliotheek 

Sint-Niklaas

Rock and Roll

Expo rond art-work, videoclips, graphics 

& sound

Zaterdag 7 maart tot zondag 26 april 2020, 

Vierkante Zaal en Annex d’Academie

De woordenaar (theater)

De Kolonie MT

Maandag 2 maart 2020, om 20 uur, 

Stadsschouwburg
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Filmfestival ‘Kortgeknipt’

Zaterdag 21 maart 2020

Expo ‘Oeps’ i.s.m. Casa da Vinci

Leerlingen exposeren: rariteiten, 

toevalligheden en emoties. 

21 maart t.e.m. 25 april 2020, Vrije Ateliers

Achter/af (theater)

De Koe

Dinsdag 24 maart 2020, om 20 uur, 

Stadsschouwburg

Te Gek!? Nerveuze vrouwen (muziek)

Ella Leyers, Eva De Roovere, Inge 

Paulussen, Tine Reymer

Donderdag 2 april 2020, om 20 uur, 

Stadsschouwburg

The Wetsuitman (Jong Geweld)

Het Kwartier/Freek Mariën i.s.m. 

Villanelle

Zaterdag 4 april 2020,  om 20 uur, 

Stadsschouwburg

Push it! – cross over festival

Waas festival rond muziek, nieuwe 

media en beeld waarin jongeren een 

centrale plaats krijgen en ‘klik’ uitdijt tot 

‘Woooosh!’. De Casino, cultuurcentra, 

WARP en de jeugdhuizen zorgen voor 

een programma dat rockt. Workshops, 

lezingen, voorstellingen.

Donderdag 23 april tot en met zondag  

17 mei 2020

Erfgoeddag: thema ‘Nacht’

Zaterdag 25 en zondag 26 april 2020, 

stadskern 

Passages VII 
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Zondagskinderen

Karl De Maeyer - gitaar

Zondag 3 mei, om 10 uur, bibliotheek 

Sint-Niklaas

Tentoonstelling ‘Open en toe’

Dinsdag 5 mei t.e.m. zaterdag 20 juni 2020, 

Vrije Ateliers

36ste jaarlijkse expo met werk cursisten 

open atelier

Dansvoorstellingen 

Vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei 

2020, Stadsschouwburg

III-ième (humor)

Jan Jaap Van Der Wal

Dinsdag 19 mei 2020, om 20 uur, 

Stadsschouwburg

JazzPopRock L!ve

Combo’s en JPR Choir

Dinsdag 19 mei 2020, De Casino

Meiconcert

Symfonieorkest i.s.m. Big Band Wase Wolf

Maandag 25 en dinsdag 26 mei 2020, 

Stadsschouwburg

Red Cross Road

Hét toon- en luistermoment van de 

cursisten van het Muziekatelier! Een 

spetterend openluchtoptreden. Gratis.

Zondag 7 juni 2020 om 15 uur, ‘Rockweide’ 

Vrije Ateliers Rode Kruisstraat 25

Eindejaarstentoonstelling 

eindwerken d’Academie beeld

Vrijdag 5 (opening) t.e.m. zondag 7 juni 

2020, ’t Bau-huis

Casinopark en concertzaal De Casino
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Modeshow d’Academie beeld

Zaterdag 13 juni 2020, locatie nog te 

bepalen

Opendeurdagen d’Academie beeld

Zaterdag 20 en zondag 21 juni van 14 tot 18 

uur (bij- en wijkafdelingen enkel op zaterdag 

tijdens de openingsuren van het atelier)

Heppie Mie – Sonja Van Wal

Haar verhaal, in tekeningen van dichtbij 

bekijken en voelen wat ze met je doen

Zaterdag 27 juni t.e.m. zaterdag 26 septem-

ber 2020, Vrije Ateliers

Terrazza

Klassieke muziek in een stemmig kader

Zaterdag 5 en zondag 6 september 2020, de 

Salons

Open Monumentendag – thema ‘Bloemen’

Zondag 13 september 2020

Dag van de Brei

Zondag 20 september 2020, brei-atelier SteM

Special Arts Festival 

Zaterdag 3 t.e.m. zondag 11 oktober 2020, 

i.s.m. SteM en Cultuurcentrum

Literair festival ‘Archipel’

Vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober 

2020, stadskern

Dag van de Wetenschap

Zondag 22 november 2020, SteM

Tentoonstelling Koninklijke Wase 

Kunstkring – 99@vierkantezaal.kwk

Werken van alle levende, werkende kunste-

naars-leden van de KWK. Deze tentoonstelling 

loopt door tot het 100-jarig bestaan van de 

KWK in 2021 (stichtingsdatum 25 februari 1921)

Zondag 13 december 2020 tot zondag 10 

januari 2021, Vierkante Zaal en Annex, Paul 

Snoekstraat 3

CULTUURCENTRUM SINT-NIKLAAS
Het cultuurcentrum biedt een ruime 

waaier aan activiteiten voor volwassenen, 

‘jong geweld’ en kinderen: theater,muziek, 

film, circus, familievoorstellingen, humor 

en dans. Maak jouw keuze uit het integrale 

aanbod en de programmabrochures op 

www.ccsint-niklaas.be

DE CASINO
Genesteld in een flamboyante geschiede-

nis van bijna 170 jaar en heropend

na een grondige renovatie in 2011, is De 

Casino een cultureel baken in Sint-

Niklaas. De hoogstaande programmatie 

in het historische complex, met zijn 

lusttuin en kiosk, maakt de concertzaal 

tot één van de belangrijkste Belgische 

muziekclubs. Check het programma op 

www.decasino.be
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Januari

Winterbar – tot zondag 5 januari 2020, 

Castrohof

Nieuwjaarsdrink – zondag 5 januari 

2020, Grote Markt

IJspiste – tot zondag 12 januari 2020, 

Grote Markt

11e IJsberenduik – zondag 12 januari 

2020, recreatiepark De Ster

Nieuwjaarsreceptie – zondag 19 janu-

ari 2020, Dries Sinaai

Februari

Circus Barones – zaterdag 22 februari 

tot zondag 1 maart 2020, recreatie-

park De Ster

Maart

Foire du vin – vrijdag 6 t.e.m. zondag 8 

maart, ’t Bau-huis

Carnavalstoet – zondag 8 maart 2020, 

Belsele

Dag van de motorrijder – zondag 29 

maart 2020, Grote Markt

Het hele jaar door 
feesten

April

De Ronde van Vlaanderen – zondag 5 

april 2020, Grote Markt

Paaskermis – zaterdag 11 tot maandag 

13 april 2020, Ten Bos Nieuwkerken

Eieren na Pasen – maandag 13 april 

2020, recreatiepark De Ster

Jaarmarkt en paardenkeuring – 

maandag 13 april 2020, Berkenhof en 

Nieuwkerkenstraat, Nieuwkerken 

MOOOV – filmfestival, woensdag  

22 april t.e.m. zondag 3 mei 2020, 

Siniscoop en Museumtheater

Erfgoeddag, thema ‘Nacht’ – zaterdag 

25 en zondag 26 april 2020, Sint-Niklaas

Aprilkermis – zaterdag 25 t.e.m. maan-

dag 27 april 2020, Dries Sinaai

Exhale, TFH – zaterdag 27 april 2020, 

recreatiepark De Ster

Ontdek de Ster – donderdag 30 april 

2020, recreatiepark De Ster

Mei

Sint-Niklaas loopcriterium - 1 mei-loop 

Nieuwkerken WALO (01-05); Bokkenloop 

Sinaai Running Team Sinaai (16-05) en 

Reynaertloop AC Waasland (21-06).
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Meikermis Duizend Appels – vrijdag 1 

t.e.m. maandag 4 mei 2020, Wijnveld 

251 en Patersbos

Meikermis – zaterdag 2 t.e.m. zondag 

10 mei 2020, Grote Markt

Meikermis Puivelde – zaterdag 9 t.e.m. 

woensdag 13  mei 2020, Kruisstraat 

14, Belsele

Meiboomplanting – zondag 10 mei 

2020, Romain De Vidtspark

Eurovisiesongfestival - zaterdag 16 

mei 2020

Buitengewoon – zondag 17 mei 2020, 

Grote Markt en Romain De Vidtspark

Stenenmuurkermis – vrijdag 29 

mei tot maandag 1 juni 2020, 

Stenenmuurstraat, Sinaai

Sneukeltocht Landelijke Gilde – zater-

dag 30 mei 2020, Sinaai

Wase Oldtimerrit – zondag 31 mei 

2020, Grote Markt

Juni

Jaarmarkt Stenenmuur – maandag 1 

juni 2020, Stenenmuurstraat, Sinaai

Kermis – vrijdag 12 t.e.m. dinsdag 16 

juni 2020, Belseledorp

Midzomersportdag – dinsdag 16 juni 

2020

Terrasjesdagen – vrijdag 26 t.e.m. 

zondag 30 juni 2020, stadskern 

Sint-Niklaas

Beachvolley en petanque – vrijdag 26 

tot dinsdag 30 juni 2020, Grote Markt 

Vredefeesten
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Openluchtfuif Nieuwkerken – vrijdag 

26 juni 2020, Heihoekstraat 204

Thé Dansant – zondag 28 juni 2020, 

recreatiepark De Ster

Juli

Sinnekloas danst – elke woensdag-

avond van 1 juli t.e.m. 26 augustus 

2020, Sint-Nicolaasplein

Parkies/Walburgconcerten – elke 

dinsdagavond van 2 juli t.e.m. 18 

augustus 2020, Romain De Vidtspark 

Zomerse avondwandelingen – elke 

donderdagavond van 2 juli t.e.m. 27 

augustus 2020 om 19 uur, diverse 

locaties

Klomp 2020 (jaarlijkse toevoeging 

klomp aan het klompenmonu-

ment) – vrijdag 3 juli 2020 om 18.30 

uur, gemeentehuis Pastorijstraat 

Nieuwkerken

11-juli-viering – uitreiking 

Leeuwenpenning Davidsfonds, 

donderdag 2 juli 2020, de Salons, Sint-

Niklaas; Vlaams Dorpsfeest, vrijdag 

3 juli 2020, Nieuwkerken;  viering, 

zaterdag 4 juli 2020, de Kouter, 

Belsele; Guldensporenontbijt, zondag 

5 juli 2020, de Klavers, Belsele; 

zondag 5 juli 2020, Vlas fietstocht, 

Sint-Niklaas; volksfeest, zaterdag 11 

juli 2020, Sinaai; eucharistieviering 

Sint-Nicolaaskerk (10.00 uur) en 

academische zitting met Fiori Musicali 

(11.00 uur), stadhuis, zaterdag 11 juli 

2020, Sint-Niklaas 

Zomerkermis –zaterdag 4 t.e.m. zon-

dag 19 juli 2020, Grote Markt

Zomerkermis – zaterdag 11 t.e.m. 

maandag 13 juli 2020, Dries, Sinaai

Molenhoekkermis – vrijdag 24 t.e.m. 

maandag 27 juli 2020, Hulstbaan 226, 

Sinaai 

Leebrugkermis – vrijdag 31 t.e.m. 

maandag 3 augustus 2020, 

Leebrugstraat 65, Sinaai

Augustus

Volkssportfeesten – vrijdag 21 en 

zaterdag 22 augustus 2020, Sinaai

Ambachtelijk Weekend – zaterdag 22 

en zondag 23 augustus 2020, diverse 

locaties

Steratlon – zondag 23 augustus 2020, 

De Ster

September

Vredefeesten – vrijdag 4 t.e.m. zon-

dag 6 september 2020, stadskern 

Sint-Niklaas

Septemberkermis – zaterdag 12 

t.e.m. maandag 14 september 2020, 

Nieuwkerken

Open Monumentendag – zondag 13 

september 2020, Sint-Niklaas 
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Sportmarkt – donderdag 17 september 

2020, sporthal Witte Molen

Barbecuekampioenschap van het 

Waasland – zaterdag 19 en zondag 

20 september 2020, Grote Markt

September jaarmarkt – zaterdag 26 

september 2020, Dries Sinaai

Nazomer van Sinaai – zaterdag 26 en 

zondag 27 september 2020

Vintage Waasland – VW oldtimers, 

zaterdag 26 en zondag 27 september 

2020, Grote Markt

Oktober 

Run for our lives – zaterdag 10 en zon-

dag 11 oktober 2020, recreatiepark 

De Ster

Dag van de jeugdbeweging – vrijdag 

16 oktober 2020, Grote Markt

Halloweentochten – zaterdag 31 okto-

ber 2020, Sinaai

November

Novemberkermis – zaterdag 7 t.e.m. 

woensdag 11 november 2020, 

Belseledorp

Jaarmarkt en rommelmarkt – woens-

dag 11 november 2020, Belseledorp

Stad van de Sint – Huis van de Sint en 

Sinterklaaszoektocht (12-11 t.e.m. 

06-12), Dag van de Sint (15-11) en Sint 

in de Piste (21, 22, 28 en 29-11) 

Putteke Winter – zaterdag 21 novem-

ber 2020, recreatiepark De Ster

December 

Winterkermis – zaterdag 5 t.e.m. zon-

dag 20 december 2020, Grote Markt

Winterjaarmarkt – maandag 7 decem-

ber 2020, Grote Markt

Stad van de Sint – Huis van de Sint 

en Sinterklaaszoektocht (t.e.m. 

zondag 06-12), prijsuitreiking 

Sinterklaaszoektocht (9-12)

IJspiste – donderdag 10 december 

2020 tot zondag 10 januari 2021, 

Grote Markt

Kerstmarkten – vrijdag 11 tot zondag 

13 december 2020, Grote Markt; 

zaterdag 12 december, Sinaai; zondag 

13 december 2020, Puivelde; zaterdag 

19 december 2020, Belsele

Waaslandcross – zaterdag 19 decem-

ber 2020, recreatiepark De Ster

Santa Walk – zaterdag 19 december 

2020, Sint-Nicolaasplein 

Tip: 

Dit is slechts een greep uit het 

aanbod. klik regelmatig naar 

www.ontdeksintniklaas.be of vraag 

naar de tweemaandelijkse gratis 

brochure Uit in Sint-Niklaas.
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Nestelen 
Een verblijf dat naadloos aansluit bij 

jouw vakantiewensen of zakenverblijf? 

Het kan in Sint-Niklaas. Haar strategische 

ligging maakt de stad een erg geschikte 

verblijfplaats om Vlaanderen te verken-

nen. Of nodigt uit tot een meer intense 

beleving van het Waasland. Ontdek de 

brede waaier van mogelijkheden, van 

sfeervolle gastenkamers tot comfortabele 

klassehotels. De keuze is aan jou. 

Arck City-apartment 
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Hotels
Hotel Serwir****

Koningin Astridlaan 57, tel. 03 778 05 11, 

www.serwir.be, info@serwir.be

Hotel Serwir beschikt over 78 smaakvol 

en recent ingerichte kamers in een gla-

moureuze stijl. Naast de populaire bras-

serie “Renardeau” met een hedendaagse 

keuken, een gezellige bar biedt het ook 

uitzonderlijke seminariefaciliteiten aan. 

De ruime private parking (120 plaatsen) 

en de excellente bereikbaarheid zijn 

enkele van de vele troeven.

Hotel Ibis***

Hemelaerstraat 2, tel. 03 231 31 41 en 

0491 15 45 98, www.ibis.com/Sint-Niklaas, 

H7211-FO@accor.com

Ibis Hotel Sint-Niklaas Centrum is gelegen 

op een steenworp van de Grote markt. 

Het hotel biedt 85 eigentijdse kamers met 

het “coquelicot”-concept, allen voorzien 

van airconditioning, wifi  en lcd-televisie. 

Geniet van een heerlijk ontbijtbuff et en 

kom tot rust op het privé-terras of in de 

bar, 24 uur per dag geopend.

Hotel New Flanders**(*)

Stationsplein 5, tel. 03 298 28 25,

 www.hotelnewfl anders.be, 

info@hotelnewfl anders.be 

Het hotel beschikt over 20 luxueuze 

en comfortabele kamers, allen met 

badkamer, tv, telefoon en draadloze 

internetverbinding. De gezellige 

publieke ruimtes omvatten nu ook een 

sushi restaurant en bar.
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Hotel Moon

Richard Van Britsomstraat 18B, 

tel. 03 337 14 02 en 0472 69 03 84, 

www.hotelmoon.be, info@hotelmoon.be

Moon biedt je met zijn 7 comfortabele 

gastenkamers (18 slaapplaatsen) een 

unieke slaapgelegenheid in het cen-

trum van Sint-Niklaas. Een aanpak met 

een ietsje meer persoonlijkheid maakt 

dat je je ver van huis ook thuis kan 

voelen. Zowel voor vrienden, gezinnen 

en zakenreizigers. Ontbijten in stijl; 

gezellig en sfeervol interieur.

Hotel De Spiegel

Stationsstraat 3, tel. 03 776 34 37 en 

0475 73 76 90, 

www.hoteldespiegel.be, 

hoteldespiegel@telenet.be

Het hotel, centraal gelegen aan de 

grootste markt van België, heeft een 

familiaal karakter met 19 verzorgde 

kamers met in totaal 40 slaapplaatsen. 

Deze zijn voorzien van douche- of 

badkamer, wc, televisie en telefoon. 

Het ontbijt is uitgebreid en verzorgd. 

Vergadermogelijkheden, avondmaal na 

afspraak, biljart en uitgebreide salon.

Gasten-
kamers
Anne’s House**

Anne Agneessens, Jagersdreef 7, tel. 03 776 

89 49 en 0477 28 34 05, www.anneshouse.

be, info@anneshouse.be

Anne’s House is gelegen in een 

gerestaureerd landhuis nabij het 

centrum van Sint-Niklaas. Hier kan je 

kiezen uit twee unieke kamers, beiden 

stijlvol ingericht met eigen badkamer 

en toilet. De fraaie terrassen en groene 

omgeving geven Anne’s House een 

heel eigen karakter waarbij onthaasten 

vanzelf gaat. Het is er heerlijk genieten. 
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Axlandhoeve

Stenenmuurstraat 64, 9112 Sinaai,  

tel. 03 256 66 71 en 0494 70 65 83,  

www.axland.be/logies, logies@axland.be

Op deze hoeve in Sinaai is jaren een 

bloeiend melkvee bedrijf geweest; nu 

worden er nog dieren gehouden uit lief-

hebberij en er is een kleine boomgaard. 

In het seizoen altijd interessant voor 

wat vers fruit. Er is een appartement 

met twee slaapkamers, een badkamer 

en een ruime woonkamer met open 

keuken. Afgesloten bergruimte voor 

fietsen. Een route tussen twee fiets-

knooppunten komt voorbij de deur.

De Perenboom****

Arkestraat 30, 9111 Belsele, 

tel. 0486 93 80 14,  

www.deperenboom.com, 

deperenboom@telenet.be

Welkom in De Perenboom – Tinkerstal 

Ronenco, een ontmoetingsplaats 

voor koetsiers, ruiters, wandelaars en 

fietsers, die een verpozing zoeken in de 

buurt van Belsele. Na een goede nacht-

rust nodigen wij u uit voor een uitge-

breid ontbijt; er is ook mogelijkheid 

voor half pension. Twee familiekamers 

tot 4 pers. beschikbaar.

NIEUW: De Vlierbeek****

Heirstraat 61, 9112 Sinaai, tel. 0477 26 

35 93, devlierbeek.be/bb-home, bedand-

breakfast@devlierbeek.be 

De Vlierbeek ligt aan de rand van 

Sinaai, omringd door velden en gewel-

dige natuur, nabij tal van fietsroutes 

(waaronder de Canteclaer-route) en 

natuurreservaten (Molsbroek, Fondatie 

van Boudelo). Hierdoor is b&b De 

Vlierbeek de ideale plaats om het Land 

van Waas te verkennen. De luxe en 

service die u gewend bent van grote 

hotels, maar dan in een familiale sfeer.

Den Overloop

Bekelstraat 118, tel. 0476 39 23 67, 

denoverloop@telenet.be
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Den Overloop is gevestigd in een 

gerenoveerde fruitboerderij en is 

voorzien van een gemeubileerde 

serre, magnetron, koelkast, eetkamer, 

een piano en een ruime woonkamer 

met open haard. Tuin met gemeu-

bileerd terras, wellnessruimte met 

sauna en gratis WiFi. Kom tot rust op 

het buitenterras met grote banken. 

Gratis privéparkeergelegenheid.

Kasteel De Windt**

Gyselstraat 47, 9100 Nieuwkerken, 

tel. 03 766 06 46 en 0476 40 26 93, 

www.kasteeldewindt.be, 

info@kasteeldewindt.be

De b&b bevindt zich in een gerenoveerd 

authentiek herenhuis uit 1899 gelegen in 

Nieuwkerken vlakbij fietsknooppunten. 

De ruime kamers in het vernieuwde zijge-

bouw beschikken over douche, minibar, 

gratis wireless internet en flat-screen TV. 

Persoonlijke sfeer en service. Het ontbijt 

serveren we in de vroegere antichambre 

van het hoofdgebouw.

Airbnb Kris en Bart

Hugo Verrieststraat 19, 

vermeulen.bart4@telenet.be

1 kamer met twee slaapplaatsen.

Palingsgat***

Palingsgatstraat 17, 9111 Belsele, 

tel. 03 789 02 16 en 0495 18 38 58, 

www.bedandbreakfastpalingsgat.be, 

info@bedandbreakfastpalingsgat.be

Een compleet andere logeergelegenheid 

dan de klassieke b&b. Logeerhuisje met 

alle comfort en 100% rust en privacy: 

verwacht geen andere gasten want die 

zijn er niet. Buitendouche (vanaf mei tot 

oktober) en jacuzzi. 1 kamer ca. 35m², 

maximum 2 personen.  Kinderen of 

extra personen enkel na overleg. Geen 

huisdieren.
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Mispelhoeve Braambes 

- Aalbes****

Mispelstraat 181, tel. 0486 26 64 24, 

www.mispelhoeve.be, 

davy.vennens@telenet.be

De Mispelhoeve, een 

viersterrenwoning, bevindt zich op 

slechts 1,5 km van de Grote Markt. Ze 

maakt deel uit van een melkveebedrijf 

waarop zich het jongvee bevindt. De 

vakantiewoningen bieden plaats aan 

7 personen in 4 slaapkamers en 10 

personen in 6 slaapkamers. Zithoek 

met TV, dvd en radio; badkamer met 

inloopdouche; volledig ingerichte 

keuken. Het terras is zuidelijk gelegen 

met aansluitend een grote tuin. 

Bij mooi weer gratis springkasteel 

mogelijk. Afgesloten bergruimte voor 

fietsen.

Vakantie-
woningen
Hoeve Oswald****

Neerstraat 180,  tel. 03 776 54 51 

en 0473 97 29 46, www.hoeve-oswald.be, 

info@hoeve-oswald.be

Hoeve Oswald is een knus vakantie-

verblijf voor 24 personen, gelegen 

in het stiltegebied van Sinaai. In ons 

nieuwe verblijf verwelkomen we 

families, jeugd- en sportverenigingen, 

scholen, sociaal toerisme, senioren, 

personen met een fysieke of mentale 

beperking,… Kortom iedereen is 

welkom! Het gebouw is voorzien van 

een professionele keuken, leefruimte 

met open haard, gezellige eetruimte, 

homecinema, grote tuin met enkele 

hoevedieren en kampvuurkring. De 

7 slaapkamers hebben elk een eigen 

badkamer. 
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appartement is voorzien van 2 

slaapkamers, een woonkamer, een 

volledig uitgeruste keuken. Er is ook 

een flatscreen-tv en een bubbelbad 

aanwezig.

NIEUW: Woning

Kriekelaarstraat 5, 9100 Nieuwkerken tel. 

0475 54 15 95, wim.nicque@delijn.be 

Gezellige pastoriewoning met grote 

tuin en sauna.

NIEUW: Christophe - Avenue 55

Parklaan 55 bus 201, tel. 0495 50 12 61, 

stemvoorjou@hotmail.com  

Het Bierhuis

Mercatorstraat 3, tel. 0475 49 65 16, 

monique-meersmans@telenet.be

Het Bierhuis is gebouwd in 1880 – 

hetzelfde jaar als het stadhuis - en 

is volledig gerenoveerd. U kunt 

gebruikmaken van een terras. Dit 

Anne’s House 
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Kamer gebonden logies
Logies Waasland

Passtraat 232, tel. 03 369 86 46,  

nicestay.waasland@gmail.com

NIEUW: Nylonfabrik 

Lindenstraat 90-90A, tel. 0486 25 15 20

NIEUW: Plezantstraat

Plezantstraat 132, tel. 0494 59 43 91, 

smulders.rolf@gmail.com 

Truweelstraat

Truweelstraat 11, tel. 0475 67 96 14, 

ramses.bulterys@gmail.com

Arck City-apartment 

Kalkstraat 62, tel. 0487 20 20 26,  

www.arck-bb.be, nele@architectenkamers.be

El Patio de Sint-Niklaas

Vermorgenstraat 32 bus 1,  

peter.moens@yahoo.com

Gastenkamer 

Driekoningenstraat 112, tel. 0474 38 87 50, 

pauline_delaet@hotmail.com

Huis 

Eduard Prissestraat 25, tel. 03 430 11 65

NIEUW: Logies Moon

Regentiestraat 78A, tel. 0472 69 03 84

Arck City-apartment
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Jeugd-
verblijven
Chirolokalen WIJ Sinaai (cat. A)

Vleeshouwerstraat 4B, 9112 Sinaai, 

tel. 0471 62 90 91, www.chirowijsinaai.be

verhuurchirowijsinaai@gmail.com, 

Chirolokalen Alleman (cat. A)

Dr. Haeltermanlaan 21 bus B, 9112 Sinaai, 

verhuur.chiroalleman@hotmail.com, 

www.chiroalleman.be

Chirolokalen Staderas Belsele 

Jongens (cat. A) 

Hof van Belsele 2, 9111 Belsele, 

tel. 0479 64 78 70, 

verhuur.chirostaderas@gmail.com, 

www.chirobelsele.be/jongens/verhuur

Scoutslokalen Sint-Kristoffel (cat. A) 

Heistraat 206, 9100 Sint-Niklaas, 

tel. 0473 43 29 11, lokaal@sint-kristoffel.be, 

www.sint-kristoffel.be

Scoutslokalen Sint-Franciscus 

(cat. A) 

Wijnveld 251C, 9112 Sinaai, 

tel. 0478 35 04 72, dries@scoutssinaai.be, 

www.scoutssinaai.be

Scoutslokalen Tereken (cat.A)

Tereken 33, 9100 Sint-Niklaas, 

verhuur@tereken.be, www.tereken.be

Sint-Paulusheem (cat. A) 

Puitvoetstraat 93E, 9100 Sint-Niklaas, 

verhuur.sintpaulusheem@gmail.com, 

ww.ksatrapsoet.be

Kriekepitte (cat. A)

Weynstraat 70A, 9100 Sint-Niklaas, 

tel. 0474 01 60 97, verhuur@ksareinaart.be, 

www.ksareinaart.be

Puytvoet - Krikovilla (cat. A), 

Zeveling (cat. B), Blokhut (cat. B), 

Tarsicius-lokaal (cat. A)

Puitvoetstraat 91A, 9100 Sint-Niklaas, 

lokaal@scoutskriko.be, www.puytvoet.be

De Schakel (cat. A)

Heihoekstraat 204B, 9100 Nieuwkerken, 

tel. 0495 54 73 20, verhuur@deschakel.org, 

www.deschakel.org

Den Bosduiker (cat. A)

Iepenstraat 78C, 9100 Sint-Niklaas, tel. 

0478 19 66 85, olmenverhuur@gmail.com, 

www.olmenverhuur.be

Heywijck (cat. C)

Lange Rekstraat 52, 9100 Sint-Niklaas, 

tel. 03 776 03 48 en 0470 64 06 15, 

www.domeindester.be

Axlandhoeve (cat. B)

Stenenmuurstraat 64, 9112 Sinaai, 

tel. 03 256 66 71, jeugdverblijf@axland.be, 

www.axland.be
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Het A tot Z
van 
Sint-Niklaas
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Bowling 

Wima Bowling en Party Center, 

Grote Markt 25 bus 1, 9100 Sint-

Niklaas, tel. 03 777 34 99,  

www.wima.be

Bowlingpaleis, Plezantstraat 264, 

9100 Sint-Niklaas, tel. 03 777 74 03, 

www.bowlingpaleis.be

Evenementen 

Vraag de gratis tweemaandelijkse 

brochure ‘Uit in Sint-Niklaas’  bij 

Toerisme Sint-Niklaas en bezoek  

www.uitinsintniklaas.be

Binnenspeeltuinen

Pretland, August De Boeckstraat 9c, 

9100 Sint-Niklaas, tel. 03 765 12 15, 

www.pretland.be

Speelpaleis Sint-Niklaas, 

Plezantstraat 264, 9100 Sint-Niklaas, 

tel. 03 777 74 03, 

 www.speelpaleis.be

Bioscoop

Siniscoop, Stationsplein 12,  

9100 Sint-Niklaas, tel. 03 765 00 30, 

www.siniscoop.be

Wima
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Gidsen

Toeristische stads- en museumgidsen 

kan je reserveren bij Toerisme 

Sint-Niklaas.

Groepsbezoeken

Vraag de ‘gids voor groepsbezoeken’ 

en de brochure ‘samen tafelen’ om 

kennis te maken met de brede waaier 

aan mogelijkheden.

Hengelen

Sint-Niklaas is enkele visvijvers rijk. 

Hengelen kan op de Ster en aan de 

Moervaart. Geïnteresseerde henge-

laars informeren zich best vooraf bij 

Toerisme Sint-Niklaas.

NIEUW: Escape room 

Grote Markt 61 bus 9, 9100 Sint-Niklaas, 

www.escaperoomvlaanderen.be

Geocaching

Wandeling in de Elisabethwijk met als 

rode draad Tom Lanoye, GC3F06K 

Multicache, Sprakeloos, N51°10.172 

– E4°09.155

Wandeling langs Art Deco gebouwen, 

GC43QYH Multicache, Art Deco, 

N51°09.810 – E4°08.736

Wandeling door de stadskern langs 

beelden ‘Kunst in de stad’, GC5DH9B 

Multicache, Kunst in de stad, 

N51°09.880 – E4°08.354
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Kampeerautoterrein

Het dichtst bij Sint-Niklaas gelegen 

terrein voor campers ligt in de 

Nagelheetmakerslaan (De Zaat), Temse, 

tel. 03 710 12 00, toerisme@temse.be

Karten

JPR Belgium Indoor Karting, 

 Europark Noord 29, 9100 Sint-Niklaas, 

tel. 03 765 99 85, www.jprkarting.be. 

Klimmen

Boulderzaal City Lizard, August de 

Boeckstraat 9h, 9100 Sint-Niklaas, 

 tel. 03 777 79 50, www.citylizard.be

Huifkartochten

Huifkartochten Verlee,  

Edgar Tinelstraat 75A, 9112 Sinaai,  

tel. 03 772 34 00 en 0498 59 26 70, 

info@doehetzelfverlee.be

Kamperen

Wie wenst te kamperen kan terecht in 

de directe omgeving van Sint-Niklaas. 

Meer info op volgende websites: 

www.fortbedmar.be,  

www.polderhuis.be;  

www.eurocampingbaudeloo.be,  

www.camping-vlasaard.be;  

www.gerstekot.be;  

www.puyenbroeck.be;  

www.camping.be/nl/camping/ 

camping-voorhout.be
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Kunstgalerijen

Nylonfabrik, Lindenstraat 90B, 9100 

Sint-Niklaas, www.nylonfabrik.be

Perron 87, Stationsstraat 87, 9100 Sint-

Niklaas, www.perron87.com

WARP – contemporary art platform, 

Apostelstraat 20, 9100 Sint-Niklaas, 

www.warp-art.be

NIEUW:  Laserschieten

Galaxy Laser Games, Leopold II-laan 

10C, 9100 Sint-Niklaas, www.galaxyla-

sergames.be

Paardrijden

QC Stables, Beeldstraat 15, 9100  

Sint-Niklaas, tel. 03 777 63 77,  

www.qcstables.com

Stal Gulden Sporen, 

 Bos straat 35, 9111 Belsele, tel. 0479 54 

55 62, www.stalguldensporen.be

Stal De Gouden Leeuw,  

Gouden Leeuwstraat 36, 9111 Belsele,  

tel. 03 772 22 20,  

www.staldegoudenleeuw.be

De Galoppade,  

Leestraat 9, 9112 Sinaai,  

tel. 0497 81 63 11,  

www.degaloppade.be
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Stal De Vlierbeek,  

Heirstraat 61, 9112 Sinaai,  

tel. 0477 25 30 93,  

www.devlierbeek.be 

La Rosteehoeve,  

Kolkstraat 80, 9100 Nieuwkerken,  

tel. 0498 70 61 85,  

www.larosteehoeve.be 

Reynaert De Vos

De  sluwe vos maakt sinds eeuwen de 

streek van Sint-Niklaas onveilig. Het 

hoeft dan ook niet te verwonderen 

dat het hoofdpersonage uit het 

middeleeuwse dierenepos hier volop 

aanwezig is. Een greep uit het aanbod:

Reynaertbanken: in Belsele op het 

dorpsplein aan de kerk en in Sint-

Niklaas in het Romain De Vidtspark.

Reynaertbeelden: in het recre-

atiepark De Ster, in de woonwijk 

Reynaertpark, in de hal van Toerisme 

Sint-Niklaas, in Belsele…. Een groot 

Reynaertbeeld van Albert Poels siert 

de Reynaertbank in het Romain De 

Vidtspark en een beeld van Albert De 

Smedt de Reynaertgalerij.

Reynaertkabinet: vakkundig 

gerestaureerd, te zien in het SteM 

Zwijgershoek

Reynaertkunstwerken: in de bibliotheek 

Reynaertroute: zie p. 30

Reynaertgebak: zie p. 38-39

Theater

Stadsschouwburg, aul Snoekstraat 1, 

tel. 03 778 33 66,  

stadsschouwburg@sint-niklaas.be

Toiletten

Publiek toegankelijke toiletten (m/v) 

bevinden zich o.a. in de Bib, H. 

Heymanplein; Toerisme Sint-Niklaas, 

Grote Markt 45; onder het stadhuis 

(links onder poort), Grote Markt 1; 

in de parking onder de Grote Markt, 

in de Stationsstraat 11 en op de 

begraafplaats Tereken.

Uniek stripalbum Reynaert 2.0

Het eeuwenoude middeleeuwse epos vertaald in een hippe vorm. 

De sluwe schurk bedient zich van de nieuwste technologie om z’n 

slag te slaan. Een exclusief beeldverhaal gerealiseerd in opdracht 

van Het Intergemeentelijk Project het Land van Reynaert. Te koop 

bij Toerisme Sint-Niklaas (7 EUR).
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TIP:  Varen

Huur een comfortabele boot op de 

Moervaart in Sinaai en laat u verba-

zen door de rust en natuurpracht van 

deze rivier. Geen vaarbrevet nodig. 

Vaarseizoen van 1 april t.e.m. 31 

oktober, alle dagen van 9.30 tot 21.00 

uur. tel. 0496 88 88 40,  

meersland@telenet.be 

Zwemmen

Sinbad, Parklaan 117, 9100 Sint-

Niklaas, tel. 03 778 38 00, 

 sinbad@sint-niklaas.be 

Volw. 3 EUR, -18 jaar 1,50 EUR,

  -5 jaar gratis
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Het Stationsplein is hét knooppunt 

van het openbaar vervoer in het 

Waasland. Vlakbij het treinstation vind 

je het dynamische autobusstation en 

De Lijnwinkel. Voor wie met de wagen 

komt, zijn er twee parkings. Centraal 

op het plein is er een opmerkelijke 

fietsenstalling met maar liefst 700 

plaatsen.

Voorrang voor het openbaar 

vervoer

Sint-Niklaas is vlot bereikbaar met het 

openbaar vervoer. In de stadskern krijgt 

de bus voorrang. Een buscorridor door-

kruist de stad van noord naar zuid. Om 

de 7 minuten kan je de bus nemen op 

de verbindingsweg van het Waasland 

Shopping Center over de Grote Markt 

naar het station en omgekeerd.

De Lijnwinkel, Stationsplein, 9100 Sint-

Niklaas, tel. 03 776 00 48, www.delijn.be

Sint-Niklaas bereiken

Stationsplein 
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Sporen naar Sint-Niklaas

Een bezoek aan Sint-Niklaas start 

zonder probleem op het Stationsplein. 

Het station ligt op een wandelafstand 

van tien minuten van de Grote 

Markt. Sint-Niklaas is de enige stad in 

Vlaanderen waar ook alle deelgemeen-

ten per trein bereikbaar zijn:  Belsele, 

Sinaai en Nieuwkerken hebben elk 

hun eigen station. Vanuit o.a. Gent en 

Antwerpen is er om het half uur een 

rechtstreekse trein naar Sint-Niklaas. 

Vanuit Brugge, Brussel, Kortrijk, Leuven, 

Mechelen en Oostende zijn er eveneens 

frequente verbindingen. 

NMBS-station, Stationsplein, 9100 Sint-

Niklaas, tel. 03 229 58 58, www.b-rail.be 

Met eigen vervoer naar 

Sint-Niklaas

Sint-Niklaas is strategisch gelegen op 25 

km van Antwerpen,  35 km van Gent en 

45 km van Brussel. Er is voldoende par-

keermogelijkheid onder de Grote Markt, 

op het Stationsplein (twee locaties), het 

H. Heymanplein, langs de Parklaan en 

aan het Waasland Shopping Center. 

Sint-Niklaas bereik je vanuit Brussel via 

de A12, N16 en N70, vanuit Antwerpen 

of Gent via de E17. 

Zie voor alle parkeermogelijkheden folder 

Parkeer Wijzer!  

of www.sint-niklaas.be/parkeren

Busstation Stationsplein
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Toerisme Sint-Niklaas

Grote Markt 45

9100 Sint-Niklaas

Tel. 03 778 35 00

Fax 03 760 92 61

toerisme@sint-niklaas.be

www.ontdeksintniklaas.be  

Openingsuren

Toerisme Sint-Niklaas is elke werkdag geo-

pend van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 

tot 17.00 uur en van half mei tot half sep-

tember ook op zater-, zon- en feestdagen 

doorlopend van 10.00 tot 16.00 uur.

TIP: 

exclusief beeldverhaal ‘Het B-Gevaar’

Een van de eerste verhalen van Nero, 

het geesteskind van tekenaar en 

Sint-Niklase ereburger Marc Sleen, 

speelt zich af in Sint-Niklaas. Heel 

wat plekjes in de stad spelen een rol 

in het verhaal uit 1951. Opgeknapte 

tekeningen en een vergelijking met 

de situatie nu stofferen deze unieke, 

beperkte uitgave. Een tip voor een 

origineel souvenir of geschenk!

Te koop bij Toerisme Sint-Niklaas, Grote 

Markt 45 en bij de lokale boekhande-

laars (22,50 EUR). 

Colofon

Fotografie: Fotografie: Layla Aerts, 

Kris Boel, Gert Cools, Geert De Bock, 

Paul De Malsche, Robert De Wilde, 

Filip Everaert, Marnix Evraert, Koen 

Keppens, Jean-Jacques Limbourg, 

Ludwig Steenssens, Studio Trad, Hilde 

Verbeke, Stadsbestuur Sint-Niklaas, 

Filip Brokken, Ronny De Mulder, Davy 

Ickx, Regionaal Landschap Schelde 

Durme, Toerisme Oost-Vlaanderen.

Tekening: David Audenaert (p. 86), Dirk 

Stallaert (deze blz.)

Cartografie: Van Lijsebetten NV

Concept & realisatie: Graffito NV  

Tekst, samenstelling en eindredactie: 

Geert De Bock

Verantwoordelijke uitgever: Ine Somers, 

schepen voor stadspromotie en 

toerisme, stadhuis, Grote Markt 1,  

9100 Sint-Niklaas
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Toerisme Sint-Niklaas

Grote Markt 45

9100 Sint-Niklaas

Tel. 03 778 35 00

toerisme@sint-niklaas.be

www.ontdeksintniklaas.be


