
 
 
De coronabesmettingscijfers dalen, de vaccinatiegraad stijgt, de maatregelen versoepelen. Dit brengt perspectief 
op een fijne zomer in onze stad. Sint-Niklaas kiest bewust nog niet voor grote massa-evenementen, wél voor 
gezellige en gespreide zomeractiviteiten. Ondanks de onzekerheden over concrete veiligheidsrichtlijnen, ligt er 
vandaag toch al een verrassend en gevarieerd zomerprogramma op tafel. Benieuwd wat de Sint-Niklase zomer 
voor jou in petto heeft? Zoete watermeloen, frisse mojito, een retro micro en luchtballonnen? De grafische 
icoontjes in het zomerbeeld doen jong en oud dromen van een ongedwongen zomer vol verrassingen.  
 

Terrasjesdagen, deur naar de zomer 
 
De terrasjesdagen, op 25, 26 en 27 juni openen naar goede gewoonte de deur 
naar de Sint-Niklase zomer. Kom tijdens dit winkel- en terrasweekend, ook 
op zondag, genieten van koopjes en leuke terrasmomenten. De stad wordt 
zomers aangekleed met gekleurde lampionnen en net als afgelopen jaar 
wordt het Sint-Nicolaasplein, een van de grootste terraszones in de 
binnenstad, extra sfeervol ingericht. 
 
Je winkeluitstap combineer je dit jaar niet met een bezoekje aan het 
beachvolleybaltornooi of Kantien Royal, wél met de eerste editie van Sint-
Niklaas Kubbt. Er worden maar liefst 30 kubb-terreinen in kunstgras 
aangelegd op de Grote Markt. Op vrijdag geven de leerkrachten van de Sint-
Niklase scholengemeenschap het goede voorbeeld. Op zaterdag kunnen alle 
liefhebbers zich inschrijven, in bubbels van vier, om deel te nemen aan het 
kubb-tornooi. Op zondag mag je vrij komen spelen. Een terrein reserveren is 
wel noodzakelijk. Inschrijvingen mogelijk vanaf vrijdag 18 juni via 

ontdeksintniklaas.be . Deelnemen is gratis.  
 
 Laat je tijdens de terrasjesdagen én tijdens het weekend van 3-4 juli verwonderen door het 
straattheaterfestival. Een nieuw zomersparcours doorheen de stad met leuke acts, originele 
installaties en mobiel straattheater. Laat meer dan 20 verschillende artiesten en acts jou 
meenemen naar een zomer vol magie. Ga op speurtocht aan de hand van symbolen en 
kijkdozen, lach je een kriek met de humoristische acts of wordt onderweg een echte filmster 
en zie jezelf aan het einde van het parcours schitteren in jouw debuutfilm. Jouw plaatsje 
reserveren kan vanaf nu via ontdeksintniklaas.be .   
 



 
Op zondag tijdens de terrasjesdagen vindt naar goede gewoonte ook de 
toeristische verkenningsdag plaats. We verwachten jou op het Stationsplein voor 
een boeiende stadsexploratie: een wandelparcours en gratis toegang tot toffe 
bezienswaardigheden. Wie weet sleep je wel een van de prijzen in de wacht. 
Deelnemen is gratis. Op voorhand inschrijven is nodig en kan via 
ontdeksintniklaas.be.  
 

 

Een muzikale zomer 

Na lang en ongeduldig wachten, hebben artiesten meer dan ooit zin 
om terug voor publiek te spelen. Sint-Niklaas geeft hen deze zomer 
graag een podium. Of twee of drie of vier. Verspreid in tijd en locatie 
biedt de stad een reeks van gratis concerten aan. Hiervoor werkt ze 
samen met onder andere concertzaal De Casino, muziekclub ’t Ey en 
externe eventorganisaties.  

 
‘De Casino terras’ wordt      één van de muzikale hotspots in de stadskern. 
Muziekliefhebbers worden vanaf eind juni, wekelijks van woensdag tot en met zondag, 
gesoigneerd door De Casino. Van pop tot jazz, van noise tot roots. Voor elk wat wils.      
Dankzij de steun van de stad kunnen heel wat concerten en acts gratis aangeboden 
worden. De affiche van ‘Great Gigs in the P     ark’ ziet er alvast veelbelovend uit: Lili 
Grace, Kids with Buns, Rheinzand, Kosmo Sound, Motel Men, Walter Broes & The 
Mercenaries en Rumbaristas. Ook bij de betalende concerten vind je artiesten van 
formaat terug, zoals Balthazar, Ertebrekers en Gabriel Rios. De ticketverkoop start op 
dinsdag 15 juni om 12 uur, meer namen worden binnenkort aangekondigd.       
  

 
Als de veiligheidmaatregelen het toelaten, worden er, in samenwerking met 
de lokale horeca, vanaf augustus opnieuw pleinconcerten gepland. De 
programmatie wordt later bekendgemaakt. In juli brengt een groot LED-
scherm sfeer op het plein: Olympische Spelen, Tour de France, muziekclips, 
film,… Op het grootste terras van Sint-Niklaas geniet je van een drankje en 
hapje tijdens je favoriete uitzending. Het plein wordt net als vorig jaar sfeervol 
en zomers aangekleed.  

 
Het stadspark wordt deel van de muzikale scène. In augustus worden er 
vier Parkies, concerten in het stadspark, gepland. Ook Radio Modern wordt 
geprogrammeerd in de groene long van de stad. De stad onderzoekt de 
piste om ook externe eventpartners, professionelen of verenigingen, 
ruimte te geven om zomerse activiteiten te organiseren in het Romain De 
Vidtspark.   
 
 
 
Muziekclub ’t Ey organiseert al sinds mei coronaproof concerten in 
openlucht. Komende zomer zetten ze alles op alles met hun zomerfestival 
Teyrrasfolk. Folk met haar op de tanden, akoestische muziek die doet 
dromen van verre reizen. Nijghse Vrouwen, Les Chapulines of Trio Dhoore? 
Ze staan te springen om jullie te entertainen.  

 
 
 



 
 Nog niet genoeg van muziek? De duo-expo Music For The Deaf II en 
One Minute After, georganiseerd in het kader van PPPUSH-IT 
festival, werden verlengd tot 27 augustus. Concertfotografie in een 
festivaljasje. Modder incluis. Moet je gezien hebben.  

 
 
Ook in de deelgemeenten plannen we mini-concerten, in samenwerking met lokale verenigingen of 
horecapartners. Zin om mee te organiseren als zaak of vereniging? Geef een seintje aan team evementen en we 
bekijken hoe we jouw muzikaal evenement kunnen ondersteunen.   

 

Zomersfeer voor iedereen 

Naast muziek is er voor elk wat wils geprogrammeert komende zomer. Ambiance verzekerd!   
 

Supporteren voor de Rode Duivels tijdens het EK voetbal doe je op de lokale 
horecaterrassen of op groot scherm op het terras van De Casino. Aan tafels van 
vier en mits reservatie via decasino.be  

 
 
 
 
Wie zomer zegt, zegt kermis. Deze klassieker van ‘Sint-Niklaas zomert’ is ook dit 
jaar van de partij. De zomerkermis in Sint-Niklaas vindt plaats van zaterdag 3 tot 
zondag 18 juli. Deze periode wordt de wekelijkse markt verplaatst en worden 
marktgangers verwend met leuke marktacties, waarbij ze onder andere kans 
maken om een elektrische fiets te winnen. Op Sinaai Dries is er kermis van 10 tem 
12 juli, Kermis Molenhoek vindt plaats van 23 tot 26 juli en Kermis Leebrug van 
30 juli tot 2 augustus. 
 

 
Op 10 en 11 juli is Sint-Niklaas van de jonge generatie. Ketnet komt naar Sint-Niklaas. Tijdens 
een zoektocht gaan de ketnetters en hun vrienden en familie op zoek naar de code om de 
Ketnetkluis te kraken. Een parcours vol hindernissen en animaties. Ben jij klaar voor het 
Hoodie hoogteparcours of het Nachtwacht hindernissenparcours? Leef je uit in de reuzegrote 
Helden-speelplek of in de Campus 12 bokszone. Je kan op de foto in de #LikeMe-fotohoek en 
bewegen doe je tijdens het Hoppers-hinkstapspel. Niet te missen! #JONG.WILD.GOUD.  
 
 

 
Midden augustus vindt naar jaarlijkse gewoonte het Ambachtelijk weekend plaats. 
Tijdens deze 40e editie, dit jaar op 21 en 22 augustus, kan je terecht op tientallen 
adresjes om ambachtslui aan het werk te zien, dit jaar met tal van nieuwe 
deelnemers. Verken ze allemaal dankzij de gratis wandel- en fietsroute, vanaf 1 
augustus af te halen bij toerisme Sint-Niklaas.   
 
 
Ook de 11 juli-viering gaat niet onopgemerkt voorbij. Heel wat teams en 
verenigingen bouwen samen aan een mooi programma naar aanleiding van de 
Vlaamse feestdag. De exacte locatie en programmatie wordt zo snel mogelijk 
aangekondigd via ontdeksintniklaas.be. Eén ding is zeker: Vlaanderen feest en Sint-
Niklaas ook!  
 

 



Genieten kan ook heel eenvoudig op één van de vele leuke terrassen of 

lokale pop-up bars. In het Oh-magazine en op ontdeksintniklaas.be vind je 

leuke terrastips voor de komende maanden.     

 

 

 

Een zomer vol actie en beweging 

De grootste waterglijbaan van Europa, de Monster Summerslide, staat deze zomer in 

Sint-Niklaas. Vanaf 12 juni garandeert de 18m hoge en 106m lange waterglijbaan dolle 

waterpret op provinciaal domein De Ster. Toegang via beide kassa’s van het domein.   

 

 

 

 

 

Kajakken, kanoën en stand-up paddling (suppen)? Het kan perfect op 

de Stekense Vaart in Sint-Niklaas. De Wase wateren leiden jou langs 

spectaculaire natuurgebieden, onder bruggen met geschiedenis en 

voorbij cafeetjes om aan te leggen en een terrasje te doen. Alle 

faciliteiten vind je terug op de kaart van Peddelroute Waasland. 

 

Liefhebbers van alles op wielen verbazen en hen meenemen naar minder gekende 
plekken, zelfs dichtbij huis, dat is het opzet van Le Coup de Belgique. De formule: 2 rally’s 
door Vlaanderen en 2 door Wallonië, waarvan er één start in Sint-Niklaas en eindigt in 
Lokeren. Op deze navigatie-zoektocht door het Waasland is snelheid van geen belang; de 
beste navigatoren slepen de prijzen in de wacht.  
 

 

 

Ontdek een volledig nieuwe reeks begeleide themawandelingen (en 

één fietstocht) op donderdagavond in juli en augustus. Dit jaar worden 

de begeleide zomerwandelingen ook aangeboden op zondag. ‘Zorg in 

Sint-Niklaas’, ‘Streetart’ en ‘Pietje Waas’. Het zijn slechts enkele van de 

nieuwe themaroutes. Reserveren kan online via ontdeksintniklaas.be 

of in het toeristisch infokantoor.  

 

 Speurders welkom in Sint-Niklaas deze zomer. Er zijn verschillende 

zoektochten uitgewerkt om zelfstandig mee aan de slag te gaan: De 

Wase raapjes, Odos, de Sint-Niklase bierproevers,… Vergeet je 

vergrootglas niet!   

 



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 de stad 
onderdompelen in een schitterende kleurenpracht. Streetart doet je op een andere 
manier naar de stad kijken.  
 

 
De Belpop Bonanza wandelroute is uitgestippeld door dé vakmannen bij uitstek: Jan 

Delvaux en Jimmy Dewit. De twee hebben zich helemaal ingewerkt in het erfgoed 

van de stad. Zo lopen we langs de grootste instrumentenwinkel van het land, kruisen 

we de wieg van de allereerste protestsong en nemen we een duik in ons rijke jazz-

verleden. Alles wat je nodig hebt zijn stapschoenen en een smartphone. Het 

routeplan kan je downloaden op de website van het CC of afhalen bij de dienst 

toerisme of bij de bibliotheek. 

 

 
Dat een simpele wandeling of een toertje met de fiets deugd kan doen, weten we intussen 
allemaal. Vlakbij huis vind je fijne paden voor wandelaars en fietsers: trage pareltjes die niet 
platgetreden zijn. De geknipte manier om coronaproof te gaan wandelen of te fietsen. De 
dienst toerisme heeft een ruim aanbod wandelbrochures. Voor fietsers is er de brochure ‘De 
mooiste weg naar de korte keten’ en de vernieuwde fietsennetwerkkaart 
 
 
 
 

 
 Speciaal voor het Buitenspeelfestival werden 9100Buitenspeeltochtjes uitgestippeld: 
speeltochtjes in jouw buurt boordevol speeltips en opdrachtjes. Je vindt ze gratis online, in de BIB 
of bij de dienst toerisme. Ben jij al op pad geweest? Dat kan nog heel de zomer, mét nieuwe 
opdrachtjes. #JONG.WILD.GOUD. 
 
 

 

Geen ‘Sint-Niklaas Zomert’ zonder Vredefeesten 
 

 De Sint-Niklase zomer wordt standaard afgesloten met de Vredefeesten het eerste 
weekend van september. Vorig jaar moesten we een jaartje skippen, maar werd een 
mooie alternatieve actie ‘RESPECT’ opgezet. In 2021 plannen we, onder voorbehoud van 
een gunstige veiligheidsoefening, toch Vredefeesten te organiseren, weliswaar nog niet 
zoals we het jaren gewoon geweest zijn. De ambitie is er om zo veel mogelijk ballonnen te 
laten opstijgen van op het marktplein, al onderzoekt de stad ook een spreiding van 
opstijglocaties. We gaan verder op het muzikale elan van de zomer en plannen 
kleinschalige concerten op het Sint-Nicolaasplein en Castrohof. Het hoofdpodium op de 
Grote Markt slaan we waarschijnlijk nog een jaartje over. In de tuin van de salons zal 
Terrazza wel plaatsvinden. De organisatie van de wereldmarkt, de ballonloop en 
verrassende straatanimatie staat ook op de planning, opnieuw indien de coronacijfers en 
-maatregelen het toelaten. Wij duimen en zetten het eerste weekend van september 
alvast met stip in onze agenda.  

 

 

 
 
 



Samen maken we de Sint-Niklase zomer nóg straffer!  
 

Een goed gevuld programma doet ons aftellen naar de zomer. Zelf 
ook zin gekregen om de zomer nóg straffer te maken in Sint-
Niklaas en deelgemeenten? De stad voorziet een aantal locaties 
(Bv. Stadspark, binnenkoer d’Academie,…) waar verenigingen of 
ondernemers zelf initiatieven kunnen programmeren. Heb je een 
idee? Contacteer evenementen@sint-niklaas.be en we bespreken 
hoe we jouw idee kunnen ondersteunen.  

mailto:evenementen@sint-niklaas.be

