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72e Ballonfestival 
Heteluchtballons - Gasballons 

Specialevormballons 
Minispecialevormballons 

 
 

Villa Pace festival 
Hooverphonic – Bart Peeters 

+50 acts, 6 podia, wereldmarkt 
 

En meer 
Herdenking WOII – Ballonloop 
Nostalgische kermis – braderij 

Open Monumentendag 
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Vredefeesten 2019  
 
Tijdens het eerste weekend van september vinden traditioneel de Vredefeesten plaats in Sint-
Niklaas met meer dan 100.000 bezoekers op drie dagen. Met deze feesten herdenkt de stad haar 
bevrijding tijdens de tweede wereldoorlog. Op 6, 7 en 8 september kiezen weer tientallen ballons 
het luchtruim van op de Grote Markt, zijn er tientallen concerten, een grote wereldmarkt, een 
nostalgische kermis en de Ballonloop. En het is volledig gratis. 
 
De Vredefeesten zijn wereldbekend voor hun Ballonfestival. Nergens anders ter wereld stijgen 
zoveel luchtballons op vanuit de stadskern. Nergens anders zie je zo’n grote diversiteit aan 
soorten ballons. De ballonmeeting tijdens de Vredefeesten is daarmee de spectaculairste én 
kindvriendelijkste van het land. Er stijgen als vanouds tientallen ballons in vele kleuren, vormen 
en maten op. Er zijn de gewone heteluchtballons, de telegeleide mini specialevormballons, de 
authentieke gasballons en de populairste, de specialevormballons. Dit jaar verwelkomen de 
Vredefeesten ballons in unieke vormen zoals de locomotief ‘Orient Express’, de Sputnik, de 
cheeserat en de allereerste Sint-Niklase specialevormballon: de Wycam’s special shape. Nergens 
ter wereld stijgen zoveel ballons tegelijk op vanuit een stadscentrum. Het zorgt elk jaar opnieuw 
voor een spectaculaire belevenis op de grootste markt van het land. 
 
Villa Pace is heel Sint-Niklaas’ getint dit jaar. Het festival telt zes podia en een grote wereldmarkt. 
Elk podium heeft een eigen identiteit en muziekgenre (indie, wereldmuziek, house, klassiek). 
Opvallendste naam is Hooverphonic. De band van Alex Callier is niet alleen wereldtop, maar 
speelt ook een thuismatch. En zij zijn niet de enige. Naast Hooverphonic staan er nog een heel 
pak Sint-Niklase namen op de affiche, met muzikanten afkomstig uit de Wase hoofdstad: Jan 
Verstraeten, Black Mamba, Stijn Van de Voorde, Haemers, Sonar Soundlab, Karawane, Maxmoody 
(live), Yones en Vinylla Ice. En los daarvan stelde het festival ook gewoon een topaffiche samen 
met o.a. Bart Peeters, Stake, Stikstof, Baloji, Blu Samu, Douglas Firs, Kapitein Winokio, Raphael 
(it) en Black Flower. En belangrijk voor de bezoekers: gedaan met broekzakken vol jetons, de Villa 
Pace betaalkaart wordt geïntroduceerd. 
 
Naast het ballonfestival en concerten valt er nog veel te beleven tijdens de Vredefeesten. Op en 
rond het Hendrik Heymanplein staat de grote wereldmarkt van Villa Pace met 100 standen van 
verenigingen en organisaties. Villa Pace staat dit jaar in het thema van het internationale 
Kinderrechtenverdrag, dat dertig jaar bestaat in 2019. Het grote aanbod aan kinderanimatie valt 
op. 
 
Het Stationsplein wordt een paradijs voor kinderen met een nostalgische kermis, foodtrucks, 
artiesten en springkastelen. Onder andere een reuzenrad en een zweefmolen maken hun 
opwachting.  
 
Op zondag is er de Ballonloop. Sportievelingen kunnen deelnemen aan een loopwedstrijd door 
de stadskern. De afstanden zijn 5 en 10 km en voor de kinderen is er een loop van 1 km. Daarnaast 
staan ook nog op het programma: de Open Monumentendag i.k.v. 75 jaar bevrijding en 175 jaar 
spoorverbinding, de braderij in de Nieuwstraat, een aantal expo’s, een kunstruilbeurs en waar het 
allemaal mee begon: de plechtigheid om de oorlogsslachtoffers te herdenken en de bevrijding 
van de stad tijdens WOII te vieren. Belangrijk om weten: door de werken aan het stadhuis vindt 
er dit jaar geen vuurwerk plaats! 
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Ballonfestival 
Ballons in vele kleuren, maten en vormen 
 
Geen betere plaats in België om met tientallen ballons op te stijgen dan de grootste markt van 
het land, die van Sint-Niklaas. Het is een jaarlijks indrukwekkend en kleurrijk schouwspel: 
luchtballons in vele maten en vormen die het Wase luchtruim kiezen. Er zijn de gasballons met 
hun nostalgische look. De telegeleide minispecialevormballons zijn een leuke attractie voor de 
allerkleinsten. De tientallen heteluchtballons stijgen de ene na de andere vlot op, met de typische 
geluiden van gasbranders op de achtergrond. En als laatste komen de meest indrukwekkende 
ballons, de special shapes. Deze ballons hebben niet de gewone typische ballonvorm.  
 

   
 
 
Specialevormballons 
Springen dit jaar in het oog: de locomotief Orient express, de spoetnik, de robot Robô Woozi en 
het Wycam’s Borstbollen-blik, tevens de eerste specialevormballon van Sint-Niklase makelij. We 
tikken deze editie af op elf specialevormballons.  
 

       
 

 
Lantaarnballonballet 
Ballons gloeien op de tonen van de muziek. Het is op 9 september 2019 75 jaar geleden dat de 
stad bevrijd werd tijdens WOII. Daarom staat ook de Nightglow in het teken van deze bevrijding 
met muziek van Aaron Copland (Fanfare for the Common Man), Two Steps From Hell (Never Back 
Down & Victory) en Michael Kamen (Hymn to the Fallen, gezongen door sopraan Lies 
Vandewege). Creatie en productie zijn in handen van Didier Rosseneu. 
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Sint-Niklaas ballonstad: een lange ballontraditie 
 
De Bevrijdingsfeesten ontstonden in 1948 als herdenking van de bevrijding van de stad tijdens 
WOII. Aan deze herdenking werden opstijgingen van gasballons gekoppeld. Deze authentieke, 
statige luchtschepen stijgen overigens nog steeds op tijdens het evenement. In 1973 werden daar 
de warmeluchtballons aan toegevoegd en in 1988 de populaire specialevormballons. De naam 
van de Bevrijdingsfeesten werd ondertussen omgevormd tot het positiever klinkende 
Vredefeesten. Sedert enkele jaren verwelkomen we ook de telegeleide minispecialevormballons 
(nu ja, mini…). Sinds 2005 werd het evenement verder uitgebouwd tot een groot volksfeest, met 
o.a. het festival Villa Pace. Nog steeds worden de oorlogsslachtoffers tijdens de Vredefeesten 
herdacht en staan de feesten in het teken van vrede, solidariteit, diversiteit en duurzaamheid. 
 
Met dit evenement etaleert de stad sinds 1948 haar imago als ballonstad. De toegewijde en 
gepassioneerde ballonfamilie Sax staat in voor de organisatie van de ballonmeeting. Maar met 
de Vredefeesten houdt het niet op. De Grote Markt is een permanent opstijgterrein voor ballons 
midden in de stad. Ook op andere plaatsen in Sint-Niklaas stijgen regelmatig ballons op. De stad 
heeft haar eigen stadsballon en een telegeleide ministadsballon en in Europark Zuid in Sint-
Niklaas bevindt zich ook het eerste en voorlopig enige Belgische propaangasvulstation voor 
ballonvaarders. Om de haverklap worden er nieuwe warmeluchtballons gedoopt op de Grote 
Markt. Nergens ter wereld dan in het Waasland wonen er meer ballonpiloten dan in het Waasland. 
Hun belangen worden behartigd door de vzw Waasballon. 
 

Programma ballonfestival 
 
Vrijdag 6 september: 
18.30u: Opstijgen van 60 hetelucht- en specialevormballons 

Met doorlopend telegeleide minispecialevormballons. 
22.30u: Nightglow - lantaarnballonballet 
 
Zaterdag 7 september: 
07.00u: Opstijgen heteluchtballons 
14.30u: Installatie gasballons 
16.00u: Opstijgen gasballons 
16.00u: Kapitein Winokio 
17.00u: Telegeleide minispecialevormballons 
17.30u: Installatie heteluchtballons 
18.00u: Opstijgen 60 heteluchtballons en specialevormballons 
 
Zondag 8 september: 
07.00u: Opstijgen heteluchtballons 
16.45u: Telegeleide minispecialevormballons 
17.30u: Installatie heteluchtballons 
18.00u: Opstijgen 60 heteluchtballons en specialevormballons 
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Deelnemers ballonfestival 
 
Heteluchtballons 
 
Nergens anders ter wereld stijgen zoveel luchtballons samen op vanuit het centrum van een 
stad. De grootste markt van het land leent zich er toe. Zeven verschillende nationaliteiten zijn 
vertegenwoordigd bij de piloten die deelnemen aan de meeting. 
 

 Piloot   Imm.nr.  
Vol. in 
m³ Nationaliteit Naam/promo 

1 Spildooren David OO-BTM 7000 B Avia 
2 Staelens Stijn OO-BDP 3700 B  Qualimandjar 
3 Hayt Gauthier OO-BFO 3000 B  Volkswagen D'Ieteren 

  Ryckaert Stefaan         
4 Van der Vekens Tom OO-BSN 3400 B Stad Sint-Niklaas 
5 Verstraeten Laurent OO-BYG 5100 B  Avia 
6 Spildooren Jo OO-BRP 6000 B  Rodrigus 
7 Martens Bart OO-BKT 4600 B  Baloise 
8 De Herdt Peter OO-BNT 4600 B  tims 
9 Laureys Gert OO-BNO 3000 B  Tec7 

10 Van den Heede Alain OO-BIJ 2600 B  Heirman 

  Rosseneu 
Marie 
Elisabeth         

11 Sax Roy OO-BXR 3000 B  Kurve 
  Van de Voorde Caroline         
12 Eyckerman Tim G-VKUP 2600 B Vodka Kick 
13 Ivens Geert OO-BPC 3400 B  Spar 
14 Vlegels Steven OO-BQU 3400 B  Quint Sangria 

15 Vercauteren Christof 
OO-
BWO 3400 B  Ixina 

16 Van Raemdonck Michel OO-BKK 3400 B  Kassico 
17 Vereecke Jef OO-BZU 3000 B  Dioss 
  Vereecke Griet         
18 Becker Jean F-HDBA 3400 FR  ROS 
19 Guittard Claude F-GTIN 3400 FR  Romorantin 

20 Ricken Tim 
D-
OWPO 3000 DE  Warsteiner 

21 Spildooren Thomas OO-BRN 3400 B  Rodrigus 
22 Schuurman Ron OO-BUO 6000 B  Modemakers 
23 Vercauteren Stijn OO-BRA 3700 B  Think Pink 
24 Chappuis François HB-QUD 3400 CH  Château-d'Oex 
25 Berben Yves OO-BEG 3400 B  Re.Si Bike 
26 Van de Velde William OO-BVA 3000 B RTV 
27 Dehandschutter Steven OO-BNL 3400 B  Modemakers 
28 De Wachter Joachim PH-PGU 3000 B  Vl. & Neutraal Ziekenfonds 
29 De Waele Kristof OO-BQB 3400 B  Spar 
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30 Roelant Patrick OO-BHY 3000 B Louis Delhaize 
31 Tijtgat Aurel OO-BOE 3000 B  Doeself Verbeke 
32 Vincke Kris OO-BMY 3400 B  Syntra Midden-Vlaanderen 
33 Simeons Patrick OO-BAO 2600 B - 
34 Heirman Sven OO-BOY 3400 B  D'hooge 
40 Peirsman Geert OO-BEA 2200 B  - 
41 Van Muylem Bart OO-BGO 3000 B  Humberts 
42 De Meyer Franky OO-BDE 3400 B  DM-Line 
43 Maes Pascal OO-BUI 3400 B  Onghena 
44 Foré Hendrik OO-BNQ 4100 B  Foré 
45 Schroen Jan OO-BDF 3000 NL  De Wael 
46 Thijs Jan OO-BUT 2200 B Riello 

47 Dunnington Nick 
G-
BWKW 2600 GB - 

48 Eyckerman Tim G-VKUP 2600 B - 
 
  
Specialevormballons 
 
Dé absolute sterren van de ballonmeeting: ballons in niet-alledaagse vormen. We hebben een 
robot, de spoetnik, een borstbollenblik, de Orient Express, een draak en enkele oude bekenden. 
Nergens anders kan je zoveel specialevormballons laten opstijgen in een stadscentrum, 
opnieuw dankzij de grootte van de Grote Markt. 
 

 Piloot   Imm.nr. 
Inhoud in 
m³ Nationaliteit Naam ballon 

1 Naccarato Francisco PP-ZLY 3000 BRA The Cheese Rat 
2 Tostes Filipe PP-XFW 3000 BRA  Robô Woozi 

3 Dehandschutter Evert 
OO-
BWY 3000 B Wycam's 

4 De Wulf Stijn OO-BEK 3700 B Weba 
5 Siebel Thomas D-OLOK 3800 DE Orient Express 
6 Rosseneu Frédéric OO-BIE 5100 B Calimero 

7 Samborskaja Ludmilla 
OK-
1961 3000 

DE 
 Spoetnik 

8 Sax Nicolas  G-CHVC 1800 B Breitling Academy duo seat 
9 Van Craenenbroeck Mario G-LOKO 3800 B Orient Express (static)  

10 Dunnington Nick G-PNAD 3400 GB Flying Dragon 
11 Simeons Patrick OO-BZA 1800 B Duo seat 
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Telegeleide minispecialevormballons 
 
De kinderen zien ze graag komen: de minispecialevormballons. Ze worden telegeleid van op de 
Grote Markt en komen in de vorm van o.a. een octopus en een sneeuwman. 
 
  Piloot   Modelballon Nationaliteit 

1 Berben Nicolas Stadsballon B 
2 De Wulf Bram Bietje B 
3 Frerichs Günter Octopus DE 
4 Schwab Bernd Maus DE 
5 Schwarz Bastian Sheep DE 
6 Lemmens Paul Snowman B 
7 Leloup Maarten Neptuno B 
8 Schnelle Frank Beer DE 
9 Simeons Tanguy Pirate B 

10 Van de Voorde Marc Beer B 
11 Schneider Volkmar Owl DE 
12 Eutermoser Martin Cat DE 

 
 
Gasballons 
 
De Vredefeesten en haar Ballonfestival hebben respect voor de traditie. Het is de enige 
nationale ballonmeeting met gasballons op het programma. 
 

 Piloot   Imm.nr. 
Inhoud in 
m³ Nationaliteit 

1 Waymel Xavier F-PCAZ 640 FR 
  Geerinck Reginald F-PCAZ 640 B 
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Villa Pace festival 
 
 
Het gratis stadsfestival tijdens de Vredefeesten, Villa Pace, pakt opnieuw uit met zes podia, een 
wereldmarkt, meer dan 50 acts en kleppers als Hooverphonic en Bart Peeters op de Grote Markt. 
Op het podium op ’t Plein staan o.a. Stake, Stikstof en TaxiWars. Op de clubstage ‘De Nest 
spelen daar onder meer Vandal X en Psychonaut. Het publiek staat er deels overdekt onder een 
stretch-tent. Op Krankenhaus, het housepodium van Villa Pace, staan grote namen zoals CJ 
Bolland, Nico Morano en Titia (nl). De Castrohof is opnieuw een groene oase met exotische en 
kleurrijke muziek met de Italiaanse reggaesensatie Raphael en Black Flower. Op vrijdagavond 
host de Sint-Niklase Black Mamba de avond met o.a. Blu Samu en Roedel. Er is ook een klassiek 
podium ‘Terrazza’ met Musica Mundi’s Young Talents.   
 
 

Hooverphonic 
 
Op zaterdag 7 september speelt Hooverphonic een thuismatch op de grootste markt van het 
land. En of we er trots op zijn. Niet alleen staat de band in haar eigen stad op het podium, 
Hooverphonic is één van de grootste en beste  Belgische bands ooit. Het is geleden van 2008 
dat ze nog op ons podium stonden.  
 
De nieuwe plaat ‘Looking for Stars’ ligt sinds november in de rekken. Na het eclectische ‘In 
Wonderland’ had Alex Callier zin in een iets coherentere plaat, maar uiteindelijk moest hij 
toegeven dat variatie nu eenmaal deel uitmaakt van Hooverphonic. Callier: “Ik luister zelf graag 
naar eclectische platen. Een plaat in één en dezelfde vibe kan behoorlijk saai zijn. Looking for 
Stars zwalpt tussen triphop, James Bond, funk en geprogrammeerde tracks. We denken 
tegenwoordig te veel in vakjes. In een ideale wereld stelt de luisteraar zelf zijn playlist samen.” 
 
Met Luka Cruysberghs heeft Hooverphonic goud in handen. Een nieuwe zangeres, maar een 
vertrouwd geluid. Callier: “Luka is integraal in het verhaal, ze is niet zomaar ‘de volgende 
zangeres’. In zekere zin kiest haar stem welke nummers we live zullen brengen, want je luistert 
naar wat een stem dicteert. Luka is gecast op het feit dat ze veel verschillende 
Hooverphonictracks aankan.” 
 
Elke Hooverphonicplaat bevat wilde zijsprongen, maar toch slaagt de band er steevast in om 
met een groot publiek te connecteren, nationaal en internationaal, op gerenommeerde podia. In 
december deden ze dat nog in de Lotto Arena, in september doen ze het op de Grote Markt van 
Sint-Niklaas. 
 
 

Nieuw: Villa Pace betaalkaart 
 
Villa Pace kiest ervoor om in editie 2019 de betaalwijze tijdens het festival te digitaliseren. 
Geen broekzakken vol jetons, vanaf nu gaan we voor een cashless kaart systeem! Wat is 
cashless? Cashless is een betaalsysteem dat ervoor zorgt dat tijdens het festival betalingen 
sneller, veiliger en gemakkelijker kunnen verlopen. De cashless Villa Pace kaart kan je aankopen 
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en opladen aan de kassa’s op de verschillende pleinen. Deze kaart kan je aan elke Villa Pace bar 
en op alle pleinen binnen het event gebruiken. (Grote Markt, Castrohof, ’T Plein, De Nest, 
Krankenhaus).. Aan het einde van het festival kan je het eventuele resterende bedrag online 
recupereren via www.villapace.be/refund Hoeveel kost een Villa Pace kaart? Voor één Villa Pace 
kaart vragen we € 1,00. Dit om misbruik en verspilling van de kaarten te voorkomen. We 
proberen zo veel als mogelijk een milieu bewust festival te organiseren, onnodige plastic 
kaarten bedrukken en weggeven doen we liever niet.  
 
Hoelang is mijn kaart geldig? Je Villa Pace kaart is geldig tijdens de gehele duur van het festival 
en je kan ze zo vaak gebruiken als je wenst. (6, 7 en 8 september 2019 tot sluit bars op de 
pleinen) Hoeveel geld zou ik op mijn kaart moeten zetten? Dat beslis je uiteraard volledig zelf. 
We raden wel aan om voldoende op te laden om lange wachtrijen aan de kassa’s te vermijden.  
Wat als ik mijn kaart verlies? Je Villa Pace kaart verliezen is zoals je portefeuille kwijtraken. In 
geval van verlies of diefstal is de organisatie niet verantwoordelijk en kan het bedrag op de 
verloren kaart ook niet gerecupereerd worden. Bewaar de kaart dus goed!  
Wat als ik niet genoeg krediet op mijn Villa Pace kaart heb staan? Als je balans te laag is kan je 
helaas niet afrekenen en zal de transactie geweigerd worden. De medewerker aan de bar zal je 
dan aanraden je Villa Pace kaart op te laden aan één van onze kassa’s. Kassa’s zijn aanwezig op 
elk plein tijdens het festival.  
 
Waar kan ik mijn resterende bedrag op de kaart controleren? Bij elke locatie na elke transactie, 
kan je je resterende balans checken. Hoe krijg ik het bedrag dat ik niet uitgegeven heb 
terugbetaald? Na het event kan je op www.villapace.be/refund je terugbetaling aanvragen. Vul 
het formulier in en je resterende bedrag zal worden terugbetaald. BELANGRIJK: Hou na het 
festival zeker je Villa Pace kaart bij! Je hebt de kaart nodig voor de online terugbetaling aan te 
vragen! De refund pagina zal actief zijn vanaf 2-3 dagen na het festival. Gedurende de 
aanvraagperiode kan je een link terugvinden op de website www.villapace.be/refund die je zal 
doorverwijzen naar het aanvraagformulier. Hier zal je de 14 karakters van de unieke code op je 
Villa Pace kaart moeten invullen alsook je bankgegevens van het bankaccount waarop je 
terugbetaald wil worden. Controleer zeker dat alle gegevens correct zijn ingevuld, met foute 
gegevens kunnen wij u niet terugbetalen. Hou er rekening mee dat het verwerken van al deze 
aanvragen enige tijd vraagt. De aanvraagperiode duurt meestal tot 2 weken. Kan ik tijdens het 
festival een terugbetaling aanvragen op het terrein? Neen, tijdens het festival gebeuren er 
GEEN terugbetalingen van Villa Pace kaarten. Dit om wachtrijen te vermijden aan de kassa’s. 
Terugbetalingen zijn enkel online mogelijk NA het festival. Hou er rekening mee dat het 
verwerken van al deze aanvragen enige tijd vraagt, en dat je de aanvraag binnen de 
terugbetaalperiode moet indienen! De lengte van de terugbetaalperiode loopt tot en met 
zondag 22 september 2019.  
 
De terugbetaalperiode is afgelopen, kan ik nog een terugbetaling aanvragen? Als de 
terugbetaalperiode afgelopen is kunnen er helaas geen terugbetalingen meer aangevraagd 
worden. Zorg er dus voor dat je dit voor 22 september 2019 in orde brengt.  
Waar kan ik een lijst terugvinden van alle aangekochte items? In je Personal Account kan je een 
geschiedenis terugvinden van alle items aangekocht tijdens het festival. Waar kan ik terecht als 
ik vragen of problemen heb ivm de terugbetaling? Ondervind je problemen met de 
terugbetaling, of is er iets niet duidelijk? Stuur ons dan een mailtje met alle nodige info via 
refund@villapace.be Wij proberen alle mails zo snel als mogelijk te behandelen. 
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Volledige line-up Villa Pace 
 

Grote Markt 
Hooverphonic - Bart Peeters 

Douglas Firs - Jan Verstraeten - Kapitein Winokio 
The Calicos - Dirk Stoops - Stijn Van de Voorde 

 

‘t Plein & De Nest 
Stake – Stikstof - TaxiWars 

Goe Vur In Den Otto - It It Anita - Black Leather Jacket 
Raveyards – Newmoon - Vandal x 

Slow Crush - Every Stranger Looks Like You - Drahla (uk) 
Psychonaut – Crackups – Haemers - Sunflower  

 
 

Castrohof 
Baloji - Black Flower - Raphael (it) 

Blu Samu - Black Mamba 
Meneer Beer en de Woeste Wolven 

Roedel – KRANKk - Young Mocro - Yones 
Yooth - Phazes 

Blak Juju – Spellbreakers - Omar Dahl 
NAFT - Huna Sounds - Vinylla Ice 

 
 

Krankenhaus 
CJ Bolland - Nico Morano 

AliA - TITIA (nl) 
Kimman - Maxmoody live - Karawane 

Roma – Konna - Jay Jones & Sorcé - Sonar Soundlab 
 
 

Terrazza 
Musica Mundi’s Young Talents  

Leerlingen kamermuziek d’Academie Podium 
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De wereldmarkt van Villa Pace 
Indien nog vragen, vraag naar de aparte persmap over de wereldmarkt en het jaarthema van 
Villa Pace. 

Hendrik Heymanplein - Castrodreef - Castrohof  

Vrijdag 6 september vanaf 18.00u (enkel eetstanden) 
Zaterdag 7  september vanaf 13.30u 
Zondag 8  september vanaf 13.30u 

Welkom tijdens Villa Pace op onze wereldmarkt met eetstanden uit alle hoeken van de wereld, 
een zoektocht voor kinderen, infostanden & doorlopend expo's, workshops, ... Je kan er spelen, 
leren, kopen, ontdekken, lekker eten en drinken of gewoon gezellig langs de kraampjes 
struinen!  Villa Pace is diep geworteld in het lokale verenigingsleven en staat voor waarden als 
vrede, solidariteit, duurzaamheid en diversiteit. Je vindt dan ook standen van alle mogelijke 
Sint-Niklase verenigingen!  

Jaarthema ‘Kinderrechten, geen 
kinderspel’ 
Villa Pace staat dit jaar in het thema van kinderrechten. Het ‘Internationaal Verdrag voor de 
Rechten van het Kind’ bestaat dit jaar 30 jaar, en dat willen we vieren! Tijdens het festival 
brengen we de situatie in het Noorden en het Zuiden in beeld, kan je deelnemen aan een 
kinderrechtenwandeling en kom je via interactieve spelletjes, animatie én straattheater alles te 
weten over kinderrechten. 
 
Castrohof kinderdorp 
 
Workshops en voorstellingen voor kinderen met Theater Tieret, Playscape en Trashbeatz. Op 
zaterdag 7 september van 13.30u tot 18.00u en op zondag 2 september van 13.30u tot 17.00u. 
 
 
 
 
 
Wil je een overzicht van het hele aanbod voor kinderen tijdens de Vredefeesten?  
Check onze website: 
https://www.vredefeesten.be/praktisch/kinderprogramma 
 
 
 

  

https://www.vredefeesten.be/praktisch/kinderprogramma
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Ook tijdens de Vredefeesten 
 
7de Ballonloop 
De 7de Ballonloop door onze stadskern vindt plaats op zondag 8 september, met een parcours 
aan van 5 km met start om 13u30 en 10 km met start om 14u30 op de Grote Markt. Voor 
kinderen is er een 1 km-loop om 13u15.  
 
Nostalgische kermis 
De nostalgische kermis palmt drie dagen lang het Stationsplein in met enkele oude 
foorattracties, workshops, grimeurs, springkastelen en retro foodtrucks! Werp een unieke 
blik op de Vredefeesten vanuit een 21-meter hoog nostalgisch reuzenrad, sla je arm om je 
lief tijdens een ritje op onze oude rupsbaan of vlieg mee op onze zweefmolen!. 
 
TAKE-OFF TRUC TROC 
Een kunstruilbeurs/tentoonstelling in de Vierkante Zaal van d’Academie. Alle leerlingen van de 
hogere graad bieden maximaal 1 werk aan waar de bezoekers een bod op kunnen uitbrengen. 
Dit bod mag niet bestaan uit een bedrag in harde euro’s, maar moet een dienst of ander werkje 
zijn. De eigenaar van het werk heeft de vrije keuze om al dan niet op een bod in te gaan. Elke 
dag vanaf 19 uur. 
 
Braderij Nieuwstraat  
Naar goede gewoonte laten de horeca en handelaars in de Nieuwstraat zich van hun beste kant 
zien op zaterdag en zondag vanaf 14 uur.   
 
Open Monumentendag  
Dit jaar valt Open Monumentendag samen met de Vredefeesten op zondag 8 september. 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. Een fototentoonstelling, geleide wandelingen, rondleidingen in de Salons, een 
kinderzoektocht, … het volledige programma vind je in de brochure. Vraag naar de aparte 
persmap. 
 
Nocturne Casino Kiosk 
Het Sint-Niklase, 50-koppige orkest de Kunstvrienden heeft een notoire traditie om op de 
Nocturne Casino Kiosk een breed muzikaal palet te delen met het zomerse publiek. 
Onversneden Spaanse furie, Dixieland, Cirque du Soleil en toppers van de Eighties Japanse jazz 
fusionband T-Square. Op vrijdag 6 september om 21u in het Casino park.   
 
WARP: EXPO DE ZAAL IS VERWARMD 
Frisse artistieke thermiek uit Limburg, Oost-Vlaanderen en Armenië: een pop-up expo tijdens de 
Vredesfeesten in Sint-Niklaas met fotografie van Alain Van Audenaerde. Met een kortfilm van 
Arthur Barseghian, schilderkunst van de KO-residenten Manu Engelen, Yannick Ganseman, Elias 
Ghekiere, Joke Hansen, Brecht Koelman, Griet Moors, Rose van Bergen en Wim Van der Celen 
Apostelstraat 20, Opening op donderdag 5 september om 20u 
Alle info: http://warp-art.be/nl/programma/De_zaal_is_verwarmd 

http://warp-art.be/nl/programma/De_zaal_is_verwarmd?fbclid=IwAR1DcnbvEhqbvrdpFCoh5PaB9R_FBNFLtwhjeNYauzCZAfJxyDaXJbUbtqY
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Pers 
 
Persaccreditaties kunnen aangevraagd worden via 
https://www.vredefeesten.be/praktisch/persaccreditaties  
 
Op vrijdag 6 september kunnen accreditaties afgehaald worden in het toeristisch infokantoor 
indien u dit op voorhand heeft aangevraagd en uw aanvraag werd goedgekeurd. Meer info over 
afhalen accreditatie via jan.smet@sint-niklaas.be.  
 
Tijdens het evenement kunnen journalisten en fotografen terecht in de persruimte om er te 
werken als ze beschikken over een accreditatie. 
 
Vragen? Via e-mail: pers@vredefeesten.be  

 
Contact 
 
Stad Sint-Niklaas: 
Schepen Ine Somers, 03 778 30 04, ine.somers@sint-niklaas.be  
Dienst Evenementen, 03 778 34 80, pers@vredefeesten.be  
 
Ballonmeeting: 
Coördinator Roy Sax 
roy@sax.be 
Tel. 03 766 62 55 

 

Partners 
Coördinatie 

• Stadsbestuur  
• Schepen van evenementen: Ine Somers, 03 778 30 04 
• Team evenementen en plechtigheden, 03 778 34 80 
• M.m.v. diensten jeugd, onderwijs en internationale samenwerking, milieu, sport, welzijn, 

communicatie, technische diensten, veiligheidsdiensten 
 

Organisatie ballonfestival 
• Dhr. Roy Sax en Mevr. Annette Sax – Nikki Ballooning 

 

Organisatie Villa Pace 
• Vzw Villa Pace i.s.m. het stadsbestuur 

 

https://www.vredefeesten.be/praktisch/persaccreditaties
mailto:jan.smet@sint-niklaas.be
mailto:pers@vredefeesten.be
mailto:ine.somers@sint-niklaas.be
mailto:pers@vredefeesten.be
mailto:roy@sax.be
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Hoofdsponsors 
• Palm Belgian Craft Brewers 
• Avia – Belgomine 
• Rodrigus Ramen en Deuren 
• Volkswagen Mertens 

 

Villa Pace wordt gesubsidieerd door 
• Vlaamse overheid – gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking 

 

Presentatie 
• Ballonfestival: Yemi Oduwale 
• Villa Pace hoofdpodium Grote Markt: Paul Schrijvers 

 
 


