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De bijzondere zomer van Sint-Niklaas 
 
Wat maakt de Sint-Niklase zomer zo bijzonder? Dat er zoveel te doen is? Dat er een 
aanbod is voor alle leeftijden? Dat de evenementen allemaal in het hart van de stad 
plaatsvinden? Dat alles gratis is? Eigenlijk dat allemaal samen én dat het de tijd bij 
uitstek is om samen dingen te beleven. Maak kennis met de Sint-Niklase zomer! 
 
 
Van Terrasjesdagen tot Vredefeesten 
 
‘Sint-Niklaas zomert’ begint en eindigt met een topweekend. Het laatste weekend van juni 
reserveert de stad Sint-Niklaas naar goede gewoonte voor de Terrasjesdagen, drie feestelijke 
dagen in het hart van de stad en meteen de start voor acht weken zomerse activiteiten. De 
Vredefeesten zorgen jaar na jaar voor het fantastische orgelpunt van de Sint-Niklase zomer. 
 
 
Het Sint-Nicolaasplein uitgelicht 
 
Het Sint-Nicolaasplein is sinds jaar en dag een ‘hot spot’ in de stad. Ruim 800 jaar geleden 
begon op deze plek het verhaal van Sint-Niklaas. Vandaag is het plein nog altijd een trefpunt 
voor jong en oud, in het bijzonder tijdens de zomermaanden. 
 
Dit jaar wordt het Sint-Nicolaasplein extra gezellig. De dansvloer krijgt sfeerverlichting, die het 
plein de hele zomer letterlijk in de spotlights zal zetten. Daarnaast wordt ook de 
Sacramentsstraat door lokaal artistiek talent omgetoverd tot een kleurrijk canvas. De ideale 
setting dus voor een gezellige zomerse terrasjesavond. 
 
 
Sint-Niklazenaren promoten Vredefeesten met ballonfoto’s 
 
Dit voorjaar liep er een wedstrijd, met een oproep om ballonfoto’s door te sturen voor de 
promotie van de Vredefeesten. Heel wat inwoners doken in hun beeldarchief en er kwamen 
honderden foto’s binnen. De twintig mooiste beelden worden verwerkt in grote vlaggen, die 
vanaf eind juli boven de straten in de stadskern zullen verschijnen. 
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Terrasjesdagen (28-30 juni) 
Feestelijk openingsweekend van de Sint-Niklase zomer 

 
Van 28 tot 30 juni geven de Terrasjesdagen het startschot voor de Sint-Niklase zomer. Hét 
uitgelezen moment om zomeraankopen te doen of om alvast een kleurtje op te doen op één van 
de zonnige terrassen.  
 
Beachvolleyhappening – Memorial Annick Strijbol 
Van 28 juni tot en met 2 juli 2019 wordt de grootste markt van België omgetoverd tot een 
heuse volleysite. Met 1.200 ton zeezand worden 6 terreinen aangelegd waarop zowel profs, 
amateurs, jeugd als recreatieve sporters aan de slag kunnen. Topaffiche is de manche van het 
Belgian Beachvolley Championship voor Dames en Heren op zaterdag 29 juni (kwalificaties) en 
zondag 30 juni (Grand Slam). 
 
Kantien Royal 
Kantien Royal is van vrijdag 28 tot zondag 30 juni opnieuw te gast op de Grote Markt. Een 
eigentijds foodtruckfestival met een fijne selectie van de nieuwste mobiele keukentjes, hipste 
drankjes en trendy muziek, gourmet, hamburgers, Mexicaanse burrito’s, spectaculaire hot dogs, 
oosterse dumplings en springrolls, indian curry, krekels op een stokje ... Betaalbaar en keuze 
voor iedereen. 
 
Zomerbraderij, ook op zondag 
Op zaterdag 29 en zondag 30 juni zetten de lokale handels- en horecazaken hun beste beentje 
voor. Ze verwelkomen de bezoekers van de stadskern in, maar ook rondom hun winkels aan 
feestelijke kraampjes. De handelaars openen hun deuren ook op zondag tussen 14 en 18 uur. 
Wie Oh-punten spaart, wordt dubbel beloond gedurende de hele periode van de Terrasjesdagen. 
 
 
Toeristische opendeurdag 
Tijdens de toeristische opendeurdag op zondag 30 juni worden alle bezoekers hartelijk 
ontvangen bij de belangrijkste monumenten, musea en bezienswaardigheden. Aanmelden kan 
bij de infotent van Toerisme Sint-Niklaas op het Stationsplein tussen 10.30 en 16 uur. 
Deelnemen is gratis, inclusief infopakket en drankbon. Wie deelneemt, maakt bovendien maakt 
bovendien kans om een ballonvlucht of hotelarrangement te winnen. 
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Sint-Niklaas kermis (5-22 juli) 
Foor op de Grote Markt en activiteitenprogramma op de Grote Markt 

 
 
Vrijdag 5 juli 
15.00-23.00 uur: avondmarkt 
 
Zaterdag 6 juli 
16.00-23.30 uur: Disco Dasco. Het concept van Disco Dasco begon in 2007 in de club Creamm in 
Haasdonk voor een intiem publiek met 400 feestvierders. Daarna begon de tour langs de 
grootste clubs en festivals over het hele land en het bleek overal een succes te zijn. 
 
Zondag 7 juli 
09.00-18.00 uur: Motortreffen. Vrij vertrek rondrit van 160 km. 
15.00-16.15 uur: optreden van Letz Zeppelin. 
17.15-19.00 uur: optreden van ‘Toe Maar’, Nederlandse tributeband van ‘Doe Maar’. 
Onomstootbare drum en bas-ritmesectie en vette jaren ’80 synthesizergeluiden doen ze de 
sound van ‘Doe maar’ eer aan. Laat je meeslepen en overtuig je dat alle nummers klassiekers 
zijn en dat je nog meer meezingt dan dat je zelf verwacht.  
 
Vrijdag 12 juli 
17.00-00 uur: Apérotime, openlucht afterworkparty, georganiseerd door Apéro bvba. 
 
Zondag 14 juli 
14.00 uur: Wielerwedstrijd, interclub 1.12 ‘Grote prijs stad Sint-Niklaas’.  
Vertrek en aankomst op de Grote Markt. Vanaf 18.30 uur live muziek met The Rolling Bullets. 
 
Zaterdag 20 juli 
12.30-17.30 uur: Ketnet Zomertour 
Het festivaldorp van de Ketnet Zomertour strijkt neer op de Grote Markt, met Charlotte, 
#LikeMe, Campus 12, Ketnetband, Ketnet Musical, Biba & Loeba en Kaatje, Kamiel en Viktor. 
Neem een selfie samen met je favoriete artiest, doe mee aan supercoole spelletjes, geniet van 
een fantastische show en te gekke activiteiten. Nieuw dit jaar peuterhoekje van Ketnet Junior. 
Kom zeker langs. Meer info op www.ketnet.be 
 
Zondag 21 juli 
23.00: muzikaal vuurwerk met het stadhuis als neogotisch decor. 
 
Maandag 22 juli 
Familiedag. Naar de kermis aan verminderde tarieven. Ideaal om met het hele gezin te genieten 
van de laatste kermisdag. 
 
 
 

http://www.ketnet.be/#_blank
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Marktactie: haal je gratis zomerbloem! 
Donderdag 4 juli 

 
Om de bezoekers te verwennen organiseren de marktkramers op donderdag 4 juli een zomerse 
marktactie. Aan elk kraam zijn stempelkaarten te verkrijgen. Per aankoop krijgt de klant een 
stempel. Wie een volle kaart met drie stempels heeft kan een zomerbloem afhalen aan de 
stadsstand op het Hendrik Heymanplein. De horeca van de stadskern zorgt ook nog voor een 
extraatje. 
 
 

Parkies 
Elke dinsdagavond sfeer en muziek in het stadspark 

 
2 juli  Guy Swinnen 

9 juli  Uncle Phil 
16 juli  Coco Jr. & The All Stars 
23 juli  Metejoor 
30 juli  Belle Perez 
6 augustus Boulevard Vinyl 
13 augustus Willy Sommers 
 
De eet- en drankstands openen om 18.30 uur – Concert vanaf 20.15 uur - www.engieparkies.be 
 
 

Sinnekloas danst 
Elke woensdagavond dansen op het Sint-Nicolaasplein 

 
3 juli  Bachata & Salsa 
10 juli  Baleynbal 
17 juli  Swing 
24 juli  Popcorn 
31 juli  Bal Popular & Line Dance 
7 augustus Swing 
14 augustus Popcorn 
21 augustus Salsa 
28 augustus Lindy Hop 
 
Elke dansavond begint om 19.30 uur, met een dansinitiatie van een half uur. 
 
 
 
 

http://www.engieparkies.be/
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Pleinconcerten 
Elke donderdagavond sfeer en muziek op het Sint-Nicolaasplein 

 
4 juli   Tinneke & Gasten 
11 juli  Loes Van den Heuvel & Band 
18 juli  Filet Pure (The Voice) 
25 juli  Swampboys 
1 augustus The Romantics 
8 augustus Olvia Red Dance (The Voice) 
15 augustus The Staff 
22 augustus Golden Years Band 
29 augustus Bow & Arrow 
 
De concerten gaan stipt van start om 20.30 uur. 
 
 
 

Vlaanderen Feest! 
11-juliviering met concerten 

 
Zaterdag 29 juni 
Zonnefeesten in Belsele vanaf 16 uur, met braderij, ambachtenmarkt en optredens van 
Azdamme, Stoomboot, Sabine Tiels en Amaryllis Temmerman. 
 
Zondag 30 juni 
De Amedee Verbruggenkring organiseert het Guldensporenontbijt in De Klavers in Belsele, van 
9.30 tot 13 uur. Inschrijven voor 26 juni via guido.stevens@outlook.com 
 
Dinsdag 2 juli 
‘Parkies’ in het stadspark vanaf 19.30 uur met optreden van Guy Swinnen. 
 
Donderdag 4 juli 
Vanaf 20.02 uur: uitreiking van de Leeuwenpenning door het Davidsfonds in de Salons. 
 
Vrijdag 5 juli 
Vlaams volksfeest in Nieuwkerken met inhuldiging van de Klomp 2019 om 17.30 uur aan het 
Klompenmonument en optredens: Karree Konfituur (20 uur) en Plastiek (21.30 uur). 
 
Zondag 7 juli 
Sneukelfietstocht met vertrek tussen 13 en 14 uur. Start en eindpunt in Sint-Niklaas. Inschrijven 
voor 1 juli via denise.vanmeervenne@gmail.com. 
 
Woensdag 10 juli 
Sinnekloas danst op het Sint-Nicolaasplein om 20.30 uur met Baleynbal. 

mailto:guido.stevens@outlook.com
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Donderdag 11 juli 
Eucharistieviering in de Sint-Nicolaaskerk om 18.30 uur en vanaf 19.30 uur academische zitting 
in het stadhuis. Gastspreker is Wouter De Geest, voorzitter van VOKA. 
 
Donderdag 11 juli 
Pleinconcert om 20.30 uur: belevingsbal met Loes Van den Heuvel en de ‘Eenzaam zonder jou 
band’. 
 
Zaterdag 13 juli 
Traditioneel volksfeest in Sinaai met om 20 uur optreden van Radio Guga op de Dries. 
 
 
 

Ontdek Sint-Niklaas 
 
Ook op toeristisch vlak heeft ‘Sint-Niklaas zomert’ heel wat te bieden. Een greep uit het aanbod. 
 
- Toeristische opendeurdag op zondag 30 juni, met start op het Stationsplein tussen 

10.30 en 16 uur. Gratis wandelroute en toegang tot musea, wedstrijd, streekbiertje. 
- Leuke fotowandelzoektocht ‘Op zoek naar Wase raapjes’ nog tot 15 augustus, in 

samenwerking met zoektochtvereniging Ros Beiaard. Formulieren te koop aan 10 
EUR in het toeristisch infokantoor. Iedereen heeft prijs. 

- Tweede wandelzoektocht van de Sint-Niklase Bier Proevers nog tot 18 augustus. 
Formulieren te koop aan 5 EUR in het toeristisch infokantoor. 

- Zomerse avondwandelingen, elke donderdagavond in juli en augustus vanaf 19 uur. 
Met nieuwe thema’s. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Prijs: 2,50 EUR. 

- Vlaamse Meesters in situ. Tot het einde van de zomer zijn in de Sint-Nicolaaskerk de 
spots gericht op het schilderij ‘De afneming van het kruis’. De Antwerpse schilder 
Pieter Thys maakte het met Rubens als voorbeeld. Maak op originele en interactieve 
manier kennis met het verhaal achter dit schilderij aan de hand van audio- en 
filmfragmenten. Heel de zomer lang worden er tal van activiteiten georganiseerd 
rond dit project. Verschillende aperitiefwandelingen, lezingen, zoektochten en 
concerten. Beklim de Jacobsladder en bewonder het schilderij van dichtbij. Maak 
kennis met de interactieve touchscreen met opdrachten voor jong en oud. 

- Ambachtelijk weekend in het teken van de Vlaamse meesters, op 17 en 18 augustus. 
Gratis. 

 
Info: toeristisch infokantoor, Grote Markt 45, tel. 03 778 35 00, toerisme@sint-niklaas.be 
 
 
 
 
 

mailto:toerisme@sint-niklaas.be


7 
 

Zomerbar WARP (dinsdag) 
 
Het kunstenplatform WARP organiseert elke dinsdagnamiddag in augustus een zomerworkshop 
‘schilderen met transparantie’. Na elke sessie worden ’s avonds de gecreëerde werken 
gepresenteerd in de exporuimte van WARP tijdens een sfeervolle zomerbar. Daar is iedereen 
vanaf 18 uur van harte welkom voor een hapje en een drankje, in het artistieke kader van het 
huis en de tuin van WARP, Apostelstraat 20. Alle info en inschrijvingen voor de zomerworkshop 
via info@warp-art.be 
 
 

Vredefeesten 2019 
Stadskern – van 6 tot 8 september 

 
Hét topevenement van Sint-Niklaas met het ballonfestival, Villa Pace met wereldmarkt en 
gevarieerd muziekfestival in de stadskern, de ballonloop, vuurwerk en veel meer. Met optredens 
in verschillende genres. Meer info:  www.vredefeesten.be 
 
 

Sint-Niklaas zomert 
 

www.sintniklaaszomert.be 
tel. 03 778 35 00 

toerisme@sint-niklaas.be 
 

! Volg ons op Facebook en Twitter voor de laatste nieuwtjes en updates 
 

mailto:info@warp-art.be
http://www.vredefeesten.be/
mailto:toerisme@sint-niklaas.be

