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“Dag van het Park”  heeft 
traditiegetrouw elke laatste zondag 
van de maand mei plaats.  
Dit jaar is dat op zondag 29 mei 2016, 
met als thema: 'Het park, gelukkig 
dichtbij'.  
Ben je op zoek naar een beetje 
alledaags geluk?  
Het park lacht je toe en laat je 
genieten.  
En gelukkig vind je altijd een park 
dichtbij. 

 
Op vraag van het stadsbestuur doet De Raaklijn heel graag mee met de 
editie 2016 “dag van het park”. 
 

Wat mag je verwachten op 29 mei ? 
 

Fietsen en sneukelen naar het park op 29 mei ! 
 
Vanuit Sinaai-Belsele heeft De Raaklijn een fietstocht uitgestippeld.  
Men kan dus vanuit Sinaai starten en zo verder fietsen over Belsele 
richting Sint-Niklaas. De tocht is ongeveer 12 kilometer lang en komt 
zowel langs de op stapel staande bos- en parkprojecten in beide 
deelgemeenten, als langs de kapelletjes van de kapellekesroute. 

 

Dag van het Park 
 

Fietstocht vanuit de deelgemeenten  
 

Infomoment Clementwijk 
 

Onthulling gedicht stadsdichter 
 

Picknick in het park 
 

Muzikale omlijsting 
 

Meiboomplanting “Boerke Naas” 
 

Tuttenboom 
 

Kinderanimatie + infostands natuurverenigingen 
 



 2 

De tocht houdt op enkele plaatsen even halt voor een sneukelmoment: in 
Den Bezenkoek en in de Omloopdreef. De sneukels verwijzen naar park 
en bos: een bezenkoek, een bosbessenjeneverke,… 
 
Er kan vanaf 9 u gestart worden op de Dries in Sinaai. De eerste sneukel 
wordt u aangeboden in Den Bezenkoek. Van daar fietsen we via de 
Kouterstraat richting Eikenlaan om via de Marinswegel verder te fietsen 
via de Moortelhoekstraat en van daar uit in de Omloopdreef de tweede 
sneukel te nuttigen. 
De fietstocht gaat verder via de Pijkedreef richting Clementwijk. Daar 
ontvangen de toekomstige bewoners van deze wijk u en krijgt u een 
derde sneukel. 
Langs de spoorwegroute en via het centrum fietsen we naar het 
stadspark. 

 

Via deze link kan u de fietsroute van 12 km meer in detail 
bekijken. 

http://nl.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=12372521 
 

 

De sneukels zijn gratis maar niet onbeperkt. 
Inschrijven is daarom gewenst. 

Telefoontje naar de milieudienst van Sint-Niklaas: 03 778 30 00 
of een mailtje naar Marte van de Vijvere : 

marte.vandevijvere@sint-niklaas.be 
 

http://nl.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=12372521

