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Literaire wandeling 
Een wandeling met literaire grootheden. De beroemde Wase priester-dichter 
Cyriel Coupé, alias Anton Van Wilderode, gaf jarenlang les in Sint-Niklaas. Zijn 
brieven en rake literaire schetsen spreken van een grote liefde voor stad en 
streek. 

De Sint-Niklase ereburger, Marc Sleen, de geestelijke vader van Nero, heeft 
het grootste deel van zijn jeugd in de stad doorgebracht. Zijn leven en de ge-
schiedenis van de stad worden verteld aan de hand van locaties en citaten uit 
de Nero-strip “Het B-gevaar”.

De lokale dichter Paul Snoek kreeg een eigen straat naar zich genoemd. 

Vandaag kleuren de kinderstadsdichters het literaire straatbeeld. 

Op bezoek in de moskee
Maak kennis met het geloof van onze stadsgenoten tijdens een boeiende cul-
tuurreis waarbij Nederlandstalige gidsen uit de lokale geloofsgemeenschap 
je graag te woord staan.

Witte Molen 
Groene energie en techniek zijn actuele onderwerpen die in deze rondleiding 
in de buik van de Witte Molen uitgebreid aan bod komen. Deze unieke17 de 
eeuwse windmolen  is de enige die in Sint-Niklaas nog overgebleven is. Sinds 
2005 is hij na een grondige restauratie opnieuw volledig draai- en maalvaar-
dig. De gepassioneerde molenaar deelt met veel plezier zijn verhaal. 

Kinderrechtenwandeling
Een luchtige, interactieve wandeling langs verschillende belangrijke plekken 
in de stad. Dat is wat je mag verwachten van de kinderrechtenwandeling die 
ontwikkeld werd in samenwerking met Unicef België. Aan de hand van verha-
len over mensen en over de stad van vroeger legt de gids de koppeling naar 
het hier en nu. Op die manier krijgen de leerlingen zicht op wat het begrip kin-
derrechten eigenlijk inhoudt. Een wandeling met net dat ietsje meer inhoud 
voor jongeren van 12 tot 14 jaar.

We hebben ook een ruim aanbod aan toeristische informatie over de stad, 
wandelroutes, stadsplannetjes, geocaches en nog veel meer. 

Aarzel niet om ons te contacteren.

03 778 35 00  | toerisme@sint-niklaas.be | ontdekSintNiklaas.be
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