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Zomerse 
avondwandelingen

Ontdek op donderdagavond 
verborgen verhalen en plekjes 

in Sint-Niklaas en de deelgemeenten

 
 



juli
 

donderdag 2 juli - fietstocht
Al fietsend op verkenning in Sinaai
gids: Rik D’Hollander
De rustige en groene omgeving van Sinaai nodigt uit tot een verken-
ning met de fiets. Langs wegeltjes en mooie baantjes komen we voorbij 
bijzondere plaatsen, waarvan de gids de boeiende geschiedenis vertelt. 

 
donderdag 9 juli 
Het Casinopark 2020 en omgeving 
gids: Anita Morjaen 
De recente heraanleg van het historische Casinopark aan de Stations-
straat werd o.a. uitgevoerd onder begeleiding van gerenommeerd 
bloemsierkunstenaar Daniël Ost. Hij creëerde ‘een juweeltje’ met 
aandacht voor de historische structuur nadat hij enkele jaren geleden 
het groen in de Stationsstraat ontwierp.

 
donderdag 16 juli
Zorg in Sint-Niklaas
gids: Sandra Vancauwenberghe
“Zieken en vermoedelijke zieken”, maar vooral de zorg voor onze zieken, 
ouderen en armen heeft altijd een eigen rol gespeeld in de ontwikkeling 
van onze stad. Tijdens deze rondleiding duiken we even onder in de 
eigen geschiedenis van “’t Sieckhuis”, de ouderlingenzorg en de 
medische hulpverlening in onze stad, tegen een achtergrond van de 
zorggeschiedenis in het algemeen. 

 
donderdag 23 juli
Street-art Sint-Niklaas
gids: Bart Warnier
De uitdaging om meer kleur in het straatbeeld te brengen, bracht lokale 
experten rond graffiti en street-art samen. De met street-art bewerkte 
nutskasten, door een selectie nationale en internationale artiesten, is 
één van de zichtbare resultaten. Curator van dit project, Bart Warnier, 
begeleidt ons graag langs een interessante selectie in onze stad.

 
donderdag 30 juli: 
In ’t Gelaag bij Fien Verbeke 
gids: Marcella Piessens
Marcella Piessens vertelt, op een sfeervolle locatie, een zelf geschreven 
verhaal met een terugblik in het verleden en een knipoog naar de 
toekomst. 
Fien is uitbaatster van een volkscafé, gelegen aan de ingang van 
’t steengelaag en op 50 meter van de Westerstatie…



“Architectuur, erfgoed, geschiedenis, 
natuur, street art... 

het komt allemaal aan bod 
in deze zomerse avondwandelingen”

 

donderdag 6 augustus
175 jaar ‘Pietje Waas’
gids: Sandra Vancauwenberghe
175 jaar spoorgeschiedenis in Sint-Niklaas: over de oudst bewaarde 
stoomlocomotief op het Europese continent, de eerste private 
spoorwegen, belangrijke spoorwegpioniers tot de inplanting van 
een ‘nieuwe statie’…

 
donderdag 13 augustus
Natuurwandeling in Sinaai
gids: Linda Schelfhout
Dit najaar worden in het Waasland twee nieuwe wandelnetwerken 
gelanceerd door Toerisme Oost-Vlaanderen. Het wandelnetwerk 
‘Moervaartvallei’ loopt voor een stuk  door Sint-Niklaas. Natuurlief-
hebbers komen alvast aan hun trekken in dit mooie stukje van onze 
groene deelgemeente Sinaai.

 
donderdag 20 augustus
Nieuwkerken ten VOETEN uit...
gids: Rik Dhollander
Oud-schooldirecteur uit Nieuwkerken, Daniël Grumiau, wilde met 
zijn boekje ‘Nieuwkerken ten VOETEN uit’, het verleden van 
Nieuwkerken levendig houden. Boeiende mensen, gebouwen en de 
natuur van zijn ooit zo geliefde dorp, worden er in beschreven. 
Wij wandelen in zijn spoor. Kom mee en ontdek Nieuwkerken! 

 
donderdag 27 augustus
Tereken, een kerkhofwandeling in de schemering
gids: Marcella Piessens
In het schemerdonker genieten van een stukje geschiedenis, 
verrassende verhalen en mooie poëtische momenten. 
Breng zeker je zaklamp mee voor een wandeling in de aparte sfeer 
van een begraafplaats bij valavond.
Opgelet: deze rondleiding start uitzonderlijk om 20 uur i.p.v. 19 uur.

augustus
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Praktisch
vertrek: 19 uur, de wandelingen duren ongeveer 2 uur.
De vertrekplaats is bij elke wandeling verschillend. 
U ontvangt de gegevens bij inschrijving.
 
Deelname kan enkel na inschrijving. 
Inschrijven kan vanaf maandag 15 juni 2020. 
Maximaal 15 deelnemers per wandeling, 2,50 EUR per persoon.   
 
Veiligheidsmaatregelen
Het dragen van een mondmasker wordt aangeraden.
Tijdens de avondwandelingen gelden er strikte afspraken in verband met de op 
dat moment geldende coronamaatregelen.
Ze worden u bij de inschrijving meegedeeld.
 
Informatie en inschrijvingen
03 778 35 00 | toerisme@sint-niklaas.be | www.ontdekSintNiklaas.be
 
 
 
 
 
 
 


