
Vertrek: 14.00 uur, de rondleidingen duren ongeveer 2 uur
De vertrekplaats wordt meegedeeld bij inschrijving.
 
Deelnemen:
kan enkel na inschrijving en betaling vooraf
ten laatste 1 uur vóór de start van de activiteit in het toeristisch infokantoor. 
Inschrijven ter plaatse is niet mogelijk.
De inschrijvingen starten op vrijdag 26 juni.
 
Prijs: 
2,50 EUR per persoon
City Golf: 20 EUR per persoon
 
Veiligheidsmaatregelen:
Het dragen van een mondmasker wordt aangeraden. U brengt het zelf mee. 
Tijdens de activiteiten gelden er strikte afspraken in verband met de op dat moment
geldende coronamaatregelen. Ze worden u bij inschrijving meegedeeld.
 
Info en inschrijvingen:
wandelingen
toerisme Sint-Niklaas, Grote Markt 45, 9100 Sint-Niklaas
toerisme@sint-niklaas.be | 03 778 35 00 | www.ontdekSintNiklaas.be
 
City Golf
rechtstreeks bij City Golf
ten laatste 2 uur voor aanvang van de activiteit:
info@city-golf.be | 0498 39 56 94 | www.city-golf.be
 
 

praktisch

gasballons 1948

Zondag
ontdekkingsdag 

Ga op zondag 
met een gids op stap 
en ontdek nieuwe plekjes
in de stad
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Zondag 5 juli:
'Gelek dan 't was': verhalen, herinneringen en authentieke
uitdrukkingen 
Gids: Marcella Piessens
 
"Gelek dan 't was" is een prettige wandeling doorheen de tijd van
toen. Gebeurtenissen en 'akkefietjes' van lang geleden worden
verteld in het onvervalste en echte Sint-Niklase dialect. 
We starten aan het stadhuis, houden halt op de juiste plekjes 
en ... "'t geroezemoes" kan beginnen.
Afsluiten doen we in de kiosk in het stadspark. Daar ontcijferen 
we samen oude spreuken en gezegdes die we nu eerder als
‘volkswijsheid’ mogen omschrijven.
Voor iedere deelnemer is er een passend aandenken.
 

Zondag 2 augustus:
Boeiende facetten van de ‘Papenakkers’ 
Gids: Veerle Baert
 
De gronden van de priester in 1217 waren de start van geloof en
ontwikkeling. De omgeving biedt u een rustig kader: een open poort
van toegang aan de dekenij, een oase van groen in de zorg voor het
geestelijk welzijn. 
Geniet samen van deze ontdekking.

Zondag 12 juli:
City Golf 
Gids: City Golf
 
Ontdek tijdens City Golf de leukste weetjes en meest aanstekelijke
verhalen over Sint-Niklaas en haar bezienswaardigheden. 
Een ware ontdekkingsreis waarbij een vleugje competitie en 
vooral genieten centraal staan. 
Absolute ontspanning verzekerd.
 

juli
 

augustus
 

Zondag 23 augustus:
Fietsen langs ambachten
Gids: Linda Schelfhout en Rik D'Hollander
 
Ook in coronatijden kunnen we het veertigste Ambachtenweekend
niet zomaar voorbij laten gaan. Dit jaar enkel en alleen te beleven
in het hart van het Waasland. 
Met de fiets rijden we, onder begeleiding van een gids, langsheen
een rijk geschakeerde waaier van lokale creativiteit en
vakmanschap.
 

Zaterdag 5 september:
Ballonwandeling
Gids: Veerle Baert
 
Zondag 6 september: 
Ballonwandeling
Gids: Sandra Vancauwenberghe 
 
De ballonwandeling is een veelzijdige rondleiding met een
technisch tintje, over de ziel van onze stad: ballonnen. 
Hoe is dit Wase verhaal ooit begonnen? 
Een luchtig verhaal van 1784 tot vandaag, van vrede en vrijheid.
 

Zondag 16 augustus: 
City Golf 
Gids: City Golf
 
City Golf is een toeristische stadswandeling in leuke combinatie
met een partijtje stadsgolf. 
Al golfend door de stad met garantie op plezier. 
Hoe minder golfervaring je hebt, hoe leuker City Golf wordt!

september


