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De Witte Molen
 
Deze unieke 17de eeuwse windmolen is de enige die in 
Sint-Niklaas nog overgebleven is. Sinds 2005 is hij na een
grondige restauratie opnieuw volledig draai- en maalvaardig. 
Een rondleiding in de buik van de molen is voor de leerlingen
een bijzonder ervaring. De gepassioneerde molenaar vertelt
hen zijn aanstekelijke verhaal. 

Het stadhuis aan de binnenkant 

Tijdens dit bezoek aan het stadhuis krijgen de leerlingen de
kans om met een stadsgids de geschiedenis en de functie van
het stadhuis te ontdekken. Aan de hand van een leuk spel,
denk- en doe boekje, speciaal op niveau van de leerlingen,
maken ze op een vernieuwende manier kennis met wat er
allemaal gebeurt binnen de muren van het neogotische
stadhuis.

Kinderrechtenwandeling (ook voor 12 tot 14 jaar)
 
Deze rondleiding, ontwikkeld in samenwerking met Unicef
België, is een luchtige, interactieve wandeling langs
verschillende belangrijke plekken in de stad.
Aan de hand van verhalen over mensen én 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
kinderrechten eigenlijk inhoudt. 
Een wandeling met net dat ietsje meer inhoud.

©Kunst in de Stad

Basisonderwijs
Van kerkhof naar parkbegraafplaats
 
      
Een wandeling speciaal voor kinderen van 8 tot 12 jaar.
Naast kleine weetjes over de geschiedenis, het groenbeleid
en de soldaten die hier begraven ligge. Vooral veel
verrassende verhalen op kindermaat. Geen verhaal geen
angst of verdriet, maar een aangename beleving. Een
aangename beleving. Laat tussendoor de vragen maar
komen. 
 

't Wollen Hof*
 
’t Wollen Hof is een creatieve en speelse kinderboerderij, vol
leuke dieren voor groot en klein. De leerlingen kunnen er op
een aangename manier kennis maken met het buitenleven. 
 
Contact: Isabelle Notenbaert, 0477 81 26 16
wollenhof@gmail.com, www.wollenhof.be

mailto:wollenhof@gmail.com
http://www.wollenhof.be/


Den Binnenhof*
 
Den Binnenhof is een kleinschalige kinderboerderij met een
aantal neerhofdieren en met een mooie tuin met allemaal
verschillende soorten bomen. Er wordt uitleg gegeven over
hoe de dieren verzorgd worden en en hoe het leven op de
kinderboerderij verloopt.
Nadien kunnen de kinderen kunnen rustig spelen in de natuur.
 
Contact: Caroline De Groote, 0476 63 22 08
info@den-binnenhof.be, www.den-binnenhof.be
 

NIEUW! History of ballooning*
 
De enthousiaste eigenaars van History of ballooning stellen
graag hun uitgebreide collectie over alles wat met ballonvaart
te maken voor.  
Ze komen naar de school en laten de kinderen kennis maken
met de wereld van ballonvaren. Dat kan in de klas aan de
hand van fotomateriaal maar het kan ook buiten met een
echte ballon (indien het weer het toelaat) zodat de leerlingen
de ballon ook binnenin kunnen zien. Succes verzekerd!
 
History of Ballooning, Kenny Blancquaert 
0475/ 33 77 37, tornadoballooning@yahoo.co.uk
www.historyofballooning.be/scholen/

Secundair onderwijs

Moskeebezoek
 
Maak kennis met het geloof van een groot deel van
onze stadsgenoten tijdens een boeiende cultuurreis. 
Een  Nederlandstalige gids uit de lokale
geloofsgemeenschap staat je graag te woord.

Literaire stadswandeling
 
Een wandeling met literaire grootheden: de beroemde Wase
priester-dichter Cyriel Coupé, alias Anton Van Wilderode die
jarenlang les gaf in Sint-Niklaas, Sint-Niklase ereburger 
Marc Sleen, de geestelijke vader van Nero, die het grootste
deel van zijn jeugd in de stad heeft doorgebracht, de lokale
dichter Paul Snoek die een eigen straat naar zich genoemd
kreeg. 
Maar ook de kinderstadsdichters die vandaag het literaire
straatbeeld kleuren komen aan bod.

mailto:info@den-binnenhof.be
http://www.den-binnenhof.be/
mailto:tornadoballooning@yahoo.co.uk
http://www.historyofballooning.be/scholen/


De Witte Molen 
 
Groene energie en techniek zijn actuele onderwerpen die in
een rondleiding in de buik van deze unieke 17de eeuwse
windmolen ook uitgebreid aan bod komen. De Witte Molen 
is de enige die in Sint-Niklaas nog overgebleven is. Sinds
2005 is hij na een grondige restauratie opnieuw volledig
draai- en maalvaardig. De gepassioneerde molenaar deelt je
met veel plezier zijn verhaal.

NIEUW! Street Art kleurt de stad
 
Ontdek de stad vanuit een verrassende artistieke 
invalshoek: felgekleurde nutskasten en metershoge
muurschilderingen, soms ietwat verborgen. 
Geniet van werken van gerenommeerde en internationale
kunstenaars die elk hun steentje bijdragen en de stad
onderdompelen in een schitterende kleurenpracht. 
Street Art doet je op een andere manier naar de stad kijken.

Reserveren kan bij toerisme Sint-Niklaas 
toerisme@sint-niklaas.be
03 778 35 00 
Grote Markt 45 
9100 Sint-Niklaas
of bij de organisatoren bij het aanbod met een * 
 
www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/leren-en-opvoeden
 

PRAKTISCH

NIEUW! History of ballooning*
 
De enthousiaste oprichters van History of ballooning
hebben een enorme collectie over alles wat met
ballonvaart te maken heeft en stellen die graag aan de
leerlingen voor. 
Aan de hand van fotomateriaal schetsen ze de historiek
van de ballonvaart, het ontstaan, de evolutie, de
verschillende types, de gebruikte materialen. Bij goed
weer kan er ook een ballon opgeblazen worden. 
 
History of Ballooning, Kenny Blancquaert 
0475/ 33 77 37,  tornadoballooning@yahoo.co.uk
www.historyofballooning.be/scholen/

mailto:tornadoballooning@yahoo.co.uk
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