Dag van het Park

ZONDAG 29 MEI 2016 | 12 UUR TOT 17.30 UUR
ROMAIN DE VIDTSPARK SINT- NIKLAAS

HET PARK > gelukkig dichtbij

Onder het jaarthema ‘Het park, gelukkig dichtbij’ gaat op zondag 29 mei
opnieuw de Dag van het Park door. Vanaf 12 uur is het verzamelen geblazen in het Romain De Vidtspark voor een namiddag vol sfeer en animatie
voor jong en oud.

Programma
12 uur: officiële opening met onthulling parkgedicht kinderstadsdichter
12 – 14 uur: picknick in het park
• met veggiebroodjes door EVA Sint-Niklaas
(ook voor de allerkleinsten)
• met sfeermuziek door de Karvellyband
14 – 15 uur: concert harmonie De Toekomst op de kiosk
14 – 17 uur: activiteiten Tuttenboom
(JCI Sint-Niklaas i.s.m. Huis van het Kind)
• 14.30 uur: officiële inwijding Tuttenboom
• Doorlopend: animatie op maat van de allerkleinsten
(ophangen van de tutten, vertellingen in het
Tuttenhuisje, tandenpoetsdromen, het Tuttenlied,… )
Meer info: www.tuttenboom.be
14 – 17.30 uur: meiboomviering (Boerke Naas)
• 14.30 uur: meispelen
• 15.00 uur: kroning meipaar
• 15.30 uur: volksdans en vendelzwaaien
• 17.30 uur: afsluitende polonaise

Daarnaast zijn er heel wat doorlopende activiteiten:

Kinderanimatie
• Springkastelen
• Kindergrime (Fabriek Komiek)
• Boomklimmen (PAN boombeheer)
• Workshops (Zonfabriek)

Natuurinfostands
• VELT Waasland
• Natuurpunt Zuid-Waasland
• Imkervereniging Sint-Ambrosius
• Vogelbescherming Vlaanderen
• Toekomstige stedelijke bos- en
parkprojecten

Catering
• EVA Sint-Niklaas (veggie broodjes)
• Oxfam Wereldwinkel
(drankenstand en fairtrade producten)
• Boerke Naas (koffie en taart)
• Buurtwerking Peter Benoit (pannenkoeken)
• Ijsjes
Meer info: www.sint-niklaas.be

NIEUW DIT JAAR: FIETSTOCHTEN
Kom vanuit de deelgemeenten Sinaai, Belsele en Nieuwkerken met de
fiets naar de Dag van het Park! Neem deel aan één van de sneukelfietstochten met tussenstops bij op stapel staande park- en bosprojecten op
de route.

Praktisch
Fietstocht Sinaai – Belsele: vertrek op den Dries (Sinaai), van 9 tot 10 uur
Met tussenstops in Den Bezenkoek en in de Omloopdreef.

Gezamenlijke tussenstop in de nieuwe Clementwijk (speelzone net voorbij
de parking, toegang Louis Francklaan), om 11 uur:
• toelichting project Clementwijk, door Fris in het Landschap
• voorstelling cohousing project (Cohousing Waasland)
Alle geïnteresseerden welkom om op deze tussenstop de toelichting bij te
wonen! Aankomst in het Romain De Vidtspark rond 12 uur.
Met en kleine versnapering op elke tussenstop.
De deelname is gratis.
Inschrijven via firmin.de.beleyr@telenet.be (voor tocht Sinaai – Belsele)
of via gvalaert@hotmail.com (voor tocht vanuit Nieuwkerken).
Organisatie: De Raaklijn (Belsele) en dorpsraad Nieuwkerken en Sinaai.

V.u.: Wout De Meester, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

Fietstocht Nieuwkerken: vertrek aan de bibliotheek, Pastorijstraat 48B,
om 10 uur.

