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HET LANDHUIS 
Het Landhuis dateert van 1637 en is een van de 
oudste gebouwen op de markt. Het gebouw is 
binnenin volledig gerenoveerd en te bezichtigen 
tijdens OMD. 
In het belevingscentrum op de benedenverdie-
ping kan je tevens kennismaken met de  
ambitieuze plannen voor de Grote Markt.   

WAAR  
Grote Markt 43, Sint-Niklaas 

WANNEER    
Van 10 tot 18 uur

HUIS JANSSENS
Na de buitenrestauratie werd ook het 
interieur van Huis Janssens gerenoveerd. 
Het vernieuwde museum opent pas 
in 2023 zijn deuren maar nu kan je in 
primeur kennismaken met de recent 
voltooide restauratie. 

WAAR
Zamanstraat 49, Sint-Niklaas

WANNEER  
Van 10 tot 18 uur 

EXPO RECHT DOOR ZEE
Tijdens OMD krijg je nog een laatste kans om deze expo te bezoeken. Kin-
deren kunnen op zoektocht met behulp van de schattenkaart van kapitein 
Tuizentfloot.

WAAR
Zwijgershoek 14, Sint-Niklaas

WANNEER   
Vrij bezoek van 10 tot 18 uur. 
Rondleidingen om 10.30 en 14 uur, inschrijven via  
https://www.museasintniklaas.be/plan-jouw-bezoek/recht-door-zee. 
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HUIS MYLE
Na jarenlange leegstand is het herenhuis uit 
1896 grondig gerenoveerd. Het is volledig in 
ere hersteld met focus op de authentieke ele-
menten en ingericht als kantorencomplex. 
De eigenaars zijn bereid het eenmalig open 
te stellen tijdens OMD.

WAAR         
Grote Markt 6, Sint-Niklaas

WANNEER   
Van 10 tot 18 uur

SINT-NICOLAASKERK
Rondleidingen met gids van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Ook de kerkschat 
is gratis toegankelijk.

ONZE-LIEVE-VROUWKERK
Rondleidingen met gids van 12 tot 18 uur.

SPORTKRINGPARK
Onder de voormalige grasmat van het voetbalsta-
dion Puyenbeke zijn archeologen van Erfpunt en 
GATE de locaties aan het onderzoeken waar de 
oudste Sint-Niklazenaren kortstondig verbleven. 
Ze gidsen je graag rond op de opgraving. Daar-
naast is er een gezellige familieactiviteit, waarbij 
gezinnen op een ludieke wijze kennis kunnen 
maken met de steentijd. 

WAAR             
Watermolenstraat 106, Sint-Niklaas

WANNEER         
Van 10 tot 17 uur

DE WITTE MOLEN
Gratis uitleg en demonstraties om 10, 11, 13, 14,  
15 en 16.30 uur, Gladiolenstraat 2, Sint-Niklaas.



V.U.: Filip Baeyens, schepen voor cultuur,  Grote Markt 1, Sint-Niklaas 

DE MELKERIJ SINAAI 
De vroegere fabriekssite (oorspronkelijk Melkerij, later plastiekfabriek) wordt 
omgevormd tot een modern wooncomplex, met o.a. het behoud van de be-
staande schouw en de gele art-decogevel. 
Tijdens OMD kan je een blik werpen op het verleden en de toekomst.

WAAR    
Wijnveld 4-6, Sinaai

WANNEER 
Van 10 tot 18 uur

Alle info is te vinden op www.ontdeksintniklaas.be 

 

WOONHUIS MOUTERIJ CLAUS SINAAI
Het herenhuis van de voormalige Mouterij Claus, waar meer dan honderd 
jaar lang mout werd geproduceerd, opent uitzonderlijk haar deuren op 
OMD. Over de mouterij, die 1985 werd afgebroken, valt nog heel wat te  
vertellen door de aanwezige gidsen.

WAAR    
Sinaaidorp 94, Sinaai

WANNEER 
Van 10 tot 18 uur


