
Toerisme Sint-Niklaas
Grote Markt 45
9100 Sint-Niklaas
Tel. 03 778 35 00

toerisme@sint-niklaas.be
www.ontdeksintniklaas.be

Openingsuren: weekdagen van 9-12 en 13-17 uur 

ART DECO
AVONDEN
vrijdag 18 t.e.m. 
zondag 20 maart 2022
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De voorspoedige jaren 1920 zorgen voor nieuwe woonwijken. 
Creatieve architecten tekenden schitterende huizen in de 
meest trendy stijl van die tijd: art deco. Tot op vandaag zijn er 
prachtige woningen bewaard gebleven. 

Tijdens het weekend van 18 tot en met 20 maart 2022 zet 
Sint-Niklaas de mooiste panden en de glasramen in de kijker 
door ze ’s avonds te verlichten. Maar liefst 40 fiere bewoners en 
eigenaars van art deco-parels doen mee. Ontdek deze unieke 
wandeling op eigen houtje en geniet van de speciale art deco-
sfeer. Pik één van de leuke activiteiten mee.

PROGRAMMA

ZATERDAG 19 MAART 2022

19-21 uur: Ga zelf genieten van de art deco-sfeer in de verlichte stadskern met het 
gratis kaartje. Of stap mee met CC ’t Boontje (vooraf inschrijven via tel. 03 777 55 40).

Koffie, koekjes en art deco gaan samen bij Mos en Mok. Liever mee op de thee? 
Proeverijen in art deco-sfeer (gratis, vooraf inschrijven via info@release-tea.be)

ZONDAG 20 MAART 2022

14-16 uur: stadsgids Christel Cap neemt jou mee langs de mooiste glas-in-lood-
ramen op deze rondleiding. Gratis, maar schrijf je wel vooraf in via 
www.ontdeksintniklaas.be/nl/binnenkort/art-deco-avonden

14-16 uur: Pik één van de leuke doe-activiteiten mee in dé art deco-tempel, het 
Volkshuis (vooraf inschrijven via www.linxplus.be)

16-17.30 uur: art deco-kenner Anthony Demey dompelt je onder in het boeiende 
art deco-verhaal. Gratis, maar schrijf vooraf in via www.ontdeksintniklaas.be/nl/
binnenkort/art-deco-avonden

19-21 uur: Verken zelf de uitgelichte glas-in-lood-ramen met de gratis plattegrond.
Degusteer in een art deco-interieur koffie en een passend gebakje (bij Mos en Mok) 
of thee (gratis, vooraf inschrijven via info@release-tea.be) 

Tip: Combineer de art deco avonden met R-Oh-de 
loperweekend en het PianoFest op 19 en 20 maart 2022. Echt 
alles uit dit weekend halen? Onze gastvrije logiesuitbaters 
verwelkomen jou graag!

VRIJDAG 18 MAART 2022

19-21 uur: Ga zelf op ontdekking langs de verlichte glasramen. De 
gratis wandelroute neem je mee in de kiosken naast toerisme 
Sint-Niklaas en op de hoek van de Mgr. Stillemansstraat en H. 
Heymanplein.

Bij Mos en Mok is het genieten van de nieuwe biscuit in een art 
deco kader. 
Of ga theeproeven in een art deco-woonkamer bij Release Tea 
(gratis, vooraf inschrijven via info@release-tea.be) 

Luister naar gitaarmuziek o.Lv. Karl De Maeyer en leerlingen van d’Academie 
Podium in de hal van de Broederschool. 

19-20 uur: Geniet van het orgelconcert gebracht door dirigent Dieter Van 
Handenhoven en leerlingen van d’Academie Podium in de Sint-Nicolaaskerk. 

20-21 uur: Marie Guyssens, gids in de Villa Cavrois (Frankrijk), deelt de art deco-
magie tijdens een causerie. Gratis, maar schrijf vooraf in via www.linxplus.be

Sint-Niklaas zet verborgen art deco parels 
in de spotlights!


