SINT-NIKLAAS
BUITENGEWOON XL

ZONDAG 15 MEI ‘22

KOM MAAR EENS...

BUITENgewoon. Hét lente-event bij uitstek verrast je met alles wat groen,
duurzaam of lokaal is. Geniet van kleurrijke planten en bloemenpracht
tijdens de jaarlijkse Lentemarkt. Ontdek de smaak van verse, lokale
producten en streekproducten of snuif de natuur op tijdens de Dag van
het Park. Dit jaar maakt het stadsbestuur er, met de Lentedrink, een
XL-editie van.
Ontdek het programma en zet ‘Sint-Niklaas BUITENgewoon’ op 15 mei
alvast in je agenda als het perfecte zondagsuitje met je gezin, familie
of vrienden. Het moment om elkaar na een lange winter opnieuw
buiten te ontmoeten.

DAG VAN HET PARK
Romain De Vidtspark
12 - 18 uur
Gratis
Combineer je bezoek aan de Lentemarkt en Lekker Lokaal met een
tussenstop in één van de vele, groene natuurplekken die Sint-Niklaas te
bieden heeft. Het stadspark met vijver, speeltuin, speelbos, kiosk, terras en
bloemenpracht blijft absoluut één van de favorieten. Niet alleen in
Sint-Niklaas, maar overal in Vlaanderen en Nederland worden parken in de
maand mei in de kijker gezet als ﬁjne belevingsplekken. Tal van lokale
verenigingen zoals Natuurpunt, de Vogelbescherming, Oxfam en een aantal
lokale imkers voorzien info en workshops.

LENTEDRINK
Romain De Vidtspark
10 - 12 uur
Gratis

SPELEN, ONTDEKKEN, BELEVEN!
OOK VOOR ONZE JONG.WILD.GOUD GENERATIE
12 - 18 uur
Betalend

Uitstel is geen afstel. De jaarlijkse nieuwjaarsdrink wordt dit jaar vervangen
door een Lentedrink in het stadspark. Alle Sint-Niklazenaars zijn welkom om
samen te klinken op de lente, op een verrassend Sint-Niklaas, op een OK Toekomst voor onze stad. Tussen 10 en 12 uur trakteert het stadsbestuur. Verder
blijven hangen en napraten kan, want de bar blijft open tot 18 uur. Betalen
met euro’s kan altijd, maar wie alvast voldoende Sengzen gespaard heeft,
kan ze tijdens de Lentedrink verzilveren.

Romain De Vidtspark
14 - 18 uur
Gratis
Animatie met boomklimmers, de Zeescouts, de Zonfabriek, springkastelen
en trollen maken de Lentedrink en de Dag van het Park nog eens zo leuk.
Laat je ouders maar ﬁjn babbelen, speel en ontdek er op los in het
groene stadshart.

EXPO FOTOVISIE
Romain De Vidtspark
15 mei tot 15 juni 2022
Gratis
‘Gewoon buiten!’ Dat moeten ook de organisatoren van FotoVisie gedacht
hebben. Buitengewoon XL is meteen ook de aftrap voor de jaarlijkse
openluchtexpo van fotoclub Fotovisie. De expo dompelt je vier weken
lang onder in het thema ‘Water’, een voorsmaakje voor de komende
zomerprogrammatie. Kom zeker langs en geniet! De toegang is gratis,
net als de frisse lucht en de groene omgeving.

PICKNICKEN IN HET GROEN. BESTEL NU JOUW PICKNICKMAND!
Afhalen in het Romain De Vidtspark tussen 12 en 13 uur
Bestellen tot en met zondag 8 mei ‘22.
Betalend
Gezellig en lekker lokaal picknicken in het groen? Bestel jouw picknickmand
online ten laatste op zondag 8 mei. Ann van ’t Kruimelhofke op het
H.Heymanplein stelt de mand zorgvuldig samen voor jou en jouw gezelschap.
Lokale groenten, brood en kaas van bij ons, een heerlijk biertje, iets zoets…
Ontdek het Lekker Lokaal-aanbod en de prijzen via
www.ontdeksintniklaas.be/picknick. De bestelde manden kunnen afgehaald
worden tussen 12 en 13 uur in het stadspark.

LENTEMARKT
9 - 18 UUR

GRATIS HUIFKAR
OF GOCART

TUSSEN PARK EN MARKT
12 - 18 UUR

LENTEDRINK
GRATIS 10 - 12 UUR
BETALEND 12 - 18 UUR

PICKNICK

AFHALEN TUSSEN 12 EN 13 UUR

EXPO FOTOVISIE
15 MEI - 15 JUNI

FIETS GRAVEREN
13 - 18 UUR

KINDERANIMATIE
9 - 18 UUR

LEKKER LOKAAL MARKT
9 - 18 UUR

ONTDEK DE STAD
VAN MORGEN
9 - 18 UUR

ANIMATIE DAG
VAN HET PARK
14 - 18 UUR

LENTEMARKT
Grote Markt
9 - 18 uur
Gratis toegang
Lokale planten- en bloemenexperts fleuren je dag op. Kom langs op de
Grote Markt, kies er de mooiste kleuren uit en haal de lentesfeer naar jouw
huis en tuin. Bloemen en planten kunnen gratis ingeplant worden, zo lang
de voorraad strekt.

LEKKER LOKAAL MARKT
Grote Markt
9 - 18 uur
Gratis toegang
Niets zo lekker en vers dan producten van bij ons. Lokaal kopen en koken
is niet alleen lekker, gezond en duurzaam. Je steunt er bovendien de lokale
handelaars en landbouwers mee. Loop dus zeker langs de kraampjes met
chocolade, bieren, thee, likeuren, groenten, fruitsappen, zuivel, vlees, honing
en meer van dat.
Wie een volle spaarkaart bij elkaar koopt, mag een duik nemen in de
hooiberg, op zoek naar leuke geschenken voor de kinderen. Volwassenen
kunnen dan weer extra Sengzen verdienen, de Sint-Niklase stadsmunt.

ONTDEK SINT-NIKLAAS
Grote Markt
9 - 18 uur
Bij de infostand Toerisme kan je de stad Sint-Niklaas verder ontdekken. Maak
je keuze uit de ruime waaier aan wandel- en ﬁetsroutes langs trage wegen in
de groene rand. Je stopt langsheen verrassend veel Lekker Lokaal-handelaars.

KINDERANIMATIE
Grote Markt
9 - 18 uur
Gratis
Jongere bezoekers kunnen zich uitleven in de hooiberg of op het Krokoville
Springkasteel. Helemaal feest wordt het met mooie kindergrimme en
glittertatoos. Op de foto achter het stuur van een échte tractor of met de
feeërieke ﬁguren van SpikkelSzzz?
Deel je plezier nadien gerust door @ontdeksintniklaas te taggen!

BOUW MEE AAN EEN OK TOEKOMST EN VERDIEN SENGZEN
Het Sint-Niklaas van morgen, dat maken we samen. Wie mee kiest voor
lokaal kopen, voor meer groen, voor meer veiligheid, voor een duurzame
stad, voor meer beleving… wordt beloond met Sengzen. Sengzen zijn de
gloednieuwe stadsmunten, die je kan inruilen bij de stad en bij meer dan
100 lokale handelszaken.
Download vooraf dus zeker de Sengzen app of kom gewoon langs bij de
infostand voor een extra woordje uitleg. Mascotte Klaas en zijn collega’s
helpen je graag op weg om je eerste Sengzen te innen of verzilveren.

HET STADSBESTUUR TRAKTEERT
Het stadsbestuur trakteert. Welkom op de Lentedrink, op 15 mei in het
stadspark, tussen 10 en 12 uur. Hét moment om elkaar terug te ontmoeten,
om samen te klinken op de lente en op een oh zo verrassend Sint-Niklaas.
Tot dan!

www.ontdeksintniklaas.be
VU: Ine Somers, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

