
PROGRAMMA OMD 2019  
 
 
8 september, 10 tot 18 uur 
 
Dit jaar valt Open Monumentendag samen met de Vredefeesten. De focus ligt daarom sterk op 
het centrum van Sint-Niklaas met aandacht voor 2 thema’s: 175 jaar spoorverbinding en 75 jaar 
bevrijding. Vooral het station en de Stationsstraat zullen in de kijker staan. 

- In het station presenteren we een terugblik op het spoorverleden.  
Je kan de fototentoonstelling bezoeken waar meerdere thema’s aan bod komen. Eén van die 
thema’s gaat over de oudst bewaarde locomotief van België: Pays De Waes, in de volksmond 
Pietje Waas genoemd.  

- Muzikanten zorgen voor een feestelijke noot op de trein tussen Lokeren en Sint-Niklaas. 
- Je kan in Galerie Wulder in de Stationsstraat een modelspoor van Msc ’t Spoor bewonderen. 

Achteraan het gebouw is een oud koetshuis dat opengesteld wordt. 
- In de Stationsstraat kan je kennismaken met de oorsprong van de straat: de oudste huizen en 

hun architect worden aan het publiek voorgesteld. 
- Het stadsarchief toont in de Casino authentieke archiefbeelden en getuigenissen van Sint-

Niklazenaren tijdens de bevrijding in september 1944. 
- Om 10 en 11.30 uur vinden er rondleidingen plaats in de Salons, waar tijdens WO II de 

Duitse Kommandantur gevestigd was. De rondleidingen zijn reeds volzet. 
- De dienst toerisme biedt twee geleide wandelingen aan: 175 jaar spoorweg 

tussen Sint-Niklaas en Antwerpen en 75 jaar bevrijding WO II. Bij voorkeur 
inschrijven via toerisme@sint-niklaas.be of 03 778 35 00. 

- Tussen 15 en 16 uur speelt Kenneth Theunissen, stadsbeiaardier, liedjes die te 
maken hebben met ballonnen en treinen. 

- In de Witte Molen kan je maaldemonstraties bijwonen en wordt de nieuwste 
aanwinst, een kweern (handmolen) voorgesteld. Kinderen zijn heel welkom! 

- Open Monumentendag een saaie bedoening enkel voor volwassenen? Helemaal 
niet! Kom en doe mee met de speur-, denk- en doe-tocht!  

- Op het ballonfestival van de Vredefeesten zie je, geheel in het thema 
van OMD, een ballon in de vorm van een locomotief. 

 
Meer info op www.ontdeksintniklaas.be. 
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