
SLEEN 100
NERO 75

Programma – Sint-Niklaas



SLEEN 100
Nero 75
2022 is een Marc Sleenjaar. Sleen werd 100 jaar geleden 
geboren en Nero zag 75 jaar geleden het levenslicht. Dit wordt 
in Sint-Niklaas herdacht én gevierd.

Op 30 december 1922 werd Marc Neels in Gentbrugge geboren. 
Drie maanden later kwamen zijn ouders naar Sint-Niklaas. 
Sleen zou in de stad op minstens vijf adressen wonen, naar de 
Broederschool gaan (waar hij klasgenoot was van Jef Burm en 
Ferdinand De Bondt) en de stad verlaten na het overlijden van 
zijn vader in 1939. Nadien zullen Sint-Niklase figuren (vooral 
Madam Pheip) een rol spelen in zijn Nerostrips. ‘Het B-gevaar’ uit 
1948, een van Sleens eerste strips, is een Sint-Niklase klassieker 
met Sint-Niklase trekjes. 

Van Recht door zee en de Euromarkt tot de nieuwjaarsreceptie
Van 4 juni 2022 tot begin januari 2023 verschijnen Sleen en Nero in Sint-Niklaas. 

Vooral tijdens de evenementen zullen Nero en co een aparte plaats in het Sint-

Niklase straatbeeld innemen. Tijdens de Euromarkt krijgt het aanwezige wafelkraam 

een sleeniaans accent. De stad zal tijdens enkele recepties ook het befaamde en 

vooral lekkere Nerobier schenken. Het is ook uitkijken naar een wafelenbak om het 

Sleenjaar 2022 uit te zwaaien.



TENTOONSTELLING

Met kapitein Abraham 
aha Tuizentfloot ‘Recht 
door zee’
04-06 tot 11-09-2022

De Sint-Niklase zomer wordt 

gekleurd door de tentoonstelling 

‘Recht door zee. Navigeren van 

1500 tot vandaag’ in het SteM/

Mercatormuseum. De expositie toont 

de technologische geschiedenis van 

navigatie-instrumenten en verkent 

het verrassende verband tussen 

tijd en plaats op zee. Gezinnen met 

kinderen kunnen samen met Kapitein 

Abraham Tuizentfloot van Marc Sleen 

op schattenjacht. Achteraf uitblazen 

kan op het gloednieuwe dakterras ‘Het 

Kraaiennest’. 

LOCATIE: SteM Zwijgershoek, 
Zwijgershoek 14 / Mercatormuseum, 
Zamanstraat 49D
INFO: SteM Sint-Niklaas | 
www.museasintniklaas.be | 
stedelijkemusea@sint-niklaas.be | 
03 778 34 50

WANDELING

Zoektocht 
13-05 tot 31-08-2022

7de ‘Op zoek naar Wase Raapjes’ 

– fotowandelzoektocht van 

zoektochtvereniging Ros Beiaard

www.zvrosbeiaard.be

Twee lussen van ca 1,5 km in de 
binnenstad, voor iedereen
Deels in het teken van Nero …
PRIJS: 10 EUR (formulieren te koop bij 
toerisme Sint-Niklaas) 
INFO: 03 778 35 00 



SCHATTEN VAN VLIEG

Detectivebureau Vlieg 
& Van Zwam
01-07 tot 31-08-2022
tijdens de openingsuren 
van de Bib

Er hangt een vreemde geur in de Bib. 

Niemand weet wat het is, en waar 

het vandaan komt. Gelukkig staan 

detectives Vlieg & Van Zwam paraat. 

Help jij hen op hun spannende speur- 

eh … geurtocht door de Bib? 

Ben jij een briljante speurneus? Ontdek 

het parcours doorheen de Bib, ga op 

zoek naar sporen en ondervraag de 

verdachten. Wie weet ontrafel je zo het 

mysterie … en daar hangt ongetwijfeld 

een mooie beloning aan vast! 

Voor iedereen van 4 tot 12 jaar, heel de 

zomervakantie lang! 

LOCATIE: de Bib, Hendrik Heymanplein 3
INFO: de Bib | sint-niklaas.bibliotheek.be | 
bibpubliekswerking@sint-niklaas.be | 
03 778 34 00

WANDELING

Zomerwandeling 
Sleen 100 – Nero 75
donderdag 04-08 om 19 uur 

We nemen jullie graag mee in het 

verhaal van Marc Sleen en laten jullie 

(nog beter) kennismaken met de 

personen en personages in en rond de 

stripverhalen. Een echte aanrader voor 

de Nero-liefhebbers.

VERZAMELPUNT: aan het stadhuis, 
Grote Markt 1
GIDS: Sandra Vancauwenberghe
INFO: 03 778 35 00

TENTOONSTELLING

Sleen 100 –  Foto’s van 
Patrick Van Cleemput 
01-09 tot 16-10
tijdens de openingsuren

In taverne De Prater op de Grote Markt 

roept Patrick Van Cleemput, fervent 

Nero verzamelaar en gepassioneerd 

fotograaf, enkele unieke momenten 

van Marc Sleen in Sint-Niklaas op.

LOCATIE: Taverne De Prater, Grote 
Markt 28
INFO: 03 766 06 40



#Gekaft
woensdag 07-09-2022 
van 14 tot 16 uur

Saaie schoolboeken zijn verleden 

tijd. Kom naar #Gekaft en tover je 

schoolboeken om tot de coolste 

van de klas met de hipste cartoons 

en stripfiguren door illustrator en 

cartoonist Jango Jim.

LOCATIE: de Bib, Hendrik Heymanplein 3
INFO: de Bib | sint-niklaas.bibliotheek.be | 
bibpubliekswerking@sint-niklaas.be | 
03 778 34 00

TENTOONSTELLING

Een beeld zegt meer 
dan duizend woorden
14-09 tot 16-10-2022
tijdens de openingsuren 
van de Bib

Welkom in de wonderbaarlijke 

wereld van Marc Sleen, de ‘tedere 

terrorist’, en zijn creaties: Nero, het 

‘dagbladverschijnsel’, Piet Fluwijn en 

Bolleke, De  Lustige Kapoentjes, Tom en 

Tony, Stropke en Flopke, Doris Dobbel 

en Oktaaf Keuninck. Stripfiguren uit de 

Vlaamse klei getrokken en niet zelden 

omringd door internationale sterren. 

De Bibliotheca Wasiana haalt niet alles, 

maar toch veel, voor jou uit de kast. 

LOCATIE: de Bib, Hendrik Heymanplein 3
INFO: Bibliotheca Wasiana | 
bibliotheca.wasiana@sint-niklaas.be | 
03 778 34 40

Tweedehands 
stripverkoop de Bib
vrijdag 23-09-2022, 14-19 uur
zaterdag 24-09-2022, 9.30-12.30 uur
zondag 25-09-2022, 9.30-12.30 uur

De Bib verkoopt regelmatig een deel 

van de collectie om plaats te maken 

voor nieuw aangekochte materialen. 

Tijdens het Bib Stripfest kan je 

afgevoerde strips uit de jeugd- en 

volwassenencollectie op de kop tikken.

LOCATIE: de Bib, Hendrik Heymanplein 3
INFO: de Bib | sint-niklaas.bibliotheek.be | 
bibpubliekswerking@sint-niklaas.be | 
03 778 34 00

Bib Stripfest
zaterdag 24-09-2022, 9.30-12.30 uur
zondag 25-09-2022, 9.30-12.30 uur

Bezoek de expo in de Bib rond Marc 

Sleen en dompel je onder in de 

wondere wereld van het stripverhaal. 

Met voorlees- en knutselactiviteiten 

voor de kleinsten, animatiefilms, 

tweedehands stripverkoop, workshops …

LOCATIE: de Bib, Hendrik Heymanplein 3
INFO: de Bib | sint-niklaas.bibliotheek.be | 
bibpubliekswerking@sint-niklaas.be | 
03 778 34 00



BazART Zinefest
zaterdag 24-09-2022 om 12-17 uur
zondag 25-09-2022 om 12-17 uur

Maker? Lezer? Verzamelaar of 

geïnteresseerd in alles wat DIY 

uitstraalt? In Den Eglantier kan je 

kennismaken met de zine-wereld in 

de breedste zin van het woord. Ontdek 

het werk van jonge kunstenaars en 

kom te weten hoe een zine tot stand 

komt. Goesting om zelf aan de slag 

te gaan? In het beeldatelier kan je 

experimenteren met materiaal en 

techniek!

LOCATIE: Den Eglantier, Apostelstraat 13
INFO: Den Eglantier | 
www.jcdeneglantier.be | 
info@jcdeneglantier.be | 
03 766 41 22 | 0493 71 43 90

LEZING

De Sint-Niklase jaren 
van Marc Sleen 
(1923-1939)
woensdag 28-09-2022 om 20 uur

Recent werden alle interviews met 

Marc Sleen gebundeld. Rik Van Daele, 

alias Rik Van Zwam, en collega’s gingen 

zelf op zoek en confronteerden de 

uitspraken van Marc Sleen met de 

archiefstukken en de beelden tijdens 

de jonge jaren van Marcel Neels. De 

zoektocht leverde enkele verrassingen 

op. We kunnen nu bijvoorbeeld met 

zekerheid zeggen wie model stond 

voor Madam Pheip. Een verhaal met 

dank aan het stadsarchief, Ronny De 

Mulder, de familie Ulichnowski en aan 

Christiaan Verbraeken.    

PRIJS: gratis
LOCATIE: de Bib, Hendrik Heymanplein 3
INFO & INSCHRIJVEN: de Bib | 
sint-niklaas.bibliotheek.be | 
bibpubliekswerking@sint-niklaas.be |
03 778 34 00

ontdek
sintniklaas.be/
nero



WORKSHOP

Striptekenen 
dinsdagen 27-09 en 4, 11, 18 en 25-10 
van 18 tot 21 uur 

In het najaar organiseren de Vrije 

ateliers een workshop striptekenen 

met als titel ‘De dromen van Nero’ met 

Anton Van Steelandt. 

PRIJS: 75 EUR
LOCATIE: Vrije Ateliers, 
Rode Kruisstraat 25 
INFO: Vrije Ateliers | www.vrijeateliers.be | 
vrijeateliers@sint-niklaas.be | 03 778 33 70

TENTOONSTELLING

Nerotisme
11-2022 tot 01-2023

Ook in het Open atelier zullen diverse 

cursisten rond het oeuvre van Sleen 

werken. Het eindresultaat wordt 

getoond in de tentoonstelling met als 

titel ‘Nerotisme’. 

LOCATIE: De Passage - Vrije Ateliers, 
Rode Kruisstraat 25 
INFO: Vrije Ateliers | 
www.vrijeateliers.be | 
vrijeateliers@sint-niklaas.be | 
03 778 33 70

LEZING

‘Lectrr: we mogen niks 
meer zeggen?!’
donderdag 17-11-2022 om 19.30 uur

Over de grenzen van vrije 

meningsuiting, humor en censuur

Tien jaar lang staat Lectrr (Steven 

Degryse) dagelijks in de krant. De 

cartoonist ontving stapels fanbrieven, 

maar ook dreigbrieven, genoot 

de twijfelachtige eer een tijd lang 

politiebescherming te krijgen, en riep 

de toorn van de Volksrepubliek China 

over zich af. Lectrr zag zowel zijn krant 

als de wereld rond zich veranderen. 

Eerst mocht je om alles lachen, 

daarna mocht er niks meer. Of was het 

andersom? 

ORGANISATIE: de Bib, i.s.m. Avansa en 
Odisee 
PRIJS: 5 EUR of 2,50 EUR | studenten 
Odisee gratis 
LOCATIE: Hogeschool Odisee, 
Hospitaalstraat 23 | lokaal 20
INFO & INSCHRIJVEN: Avansa | 
avansa-wd.be | info@avansa-wd.be | 
03 775 44 84



Stripquiz
zaterdag 03-12-2022 om 19.30 uur

Kent de stripwereld voor jou geen 

geheimen? Ben jij een expert in recente 

en minder recente strips uit binnen- en 

buitenland? Test dan je kennis in de 

grote stripquiz. Stel een team samen 

van 4 quizzers en waag je kans!

PRIJS: 20 EUR per groep van vier 
deelnemers, inclusief drankenkaart
LOCATIE: Den Eglantier, Apostelstraat 13
INFO & INSCHRIJVEN: de Bib | 
sint-niklaas.bibliotheek.be | 
bibpubliekswerking@sint-niklaas.be |
03 778 34 00

Streetart 

De jongeren van het atelier Streetart 

van d’Academie Beeld maken zich op 

voor een ingreep, ergens in de stad. 

Benieuwd waar ze opduiken? Volg 

het via:  academie_sintniklaas en 

 academiebeeld.

Lerarenhandleiding

Onder leiding van Marianne Vonck 

(coördinator team Secundair Onderwijs) 

ontwerpen de leerlingen van de 

lerarenopleiding Nederlands van de 

Odisee Hogeschool Sint-Niklaas tegen 

eind november een lerarenhandleiding 

rond het werk van Marc Sleen.

V
.U

. F
ili

p
 B

a
ey

en
s,

 G
ro

te
 M

a
rk

t 
1, 

91
0

0
 S

in
t-

N
ik

la
a

s

Fotografie: Tommy Vaerewijck


