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Sprakeloos in de Buurt.  
Laureaat Cultuurprijs Sint-Niklaas 
  2011. 

Wij zijn bijzonder fier u te laten kennismaken met de eerste vol-
waardige buurtkrant in de Elisabethwijk. Bedoeling is dat deze 
krant een zicht geeft op voorbije activiteiten of gebeurtenissen, 
maar we willen uiteraard ook al een blik op de toekomst werpen. 
We trachten tweemaal per jaar deze krant te verspreiden. Maar 
indien nodig maken we een extra editie. Want er staat in de na-
bije toekomst heel wat te gebeuren in de Elisabethwijk. 

Even dachten we niet voldoende stof te hebben om deze eerste 
krant te vullen. Het tegendeel bleek. Het was  wringen om alles 
erin te krijgen. Uiteraard viel er veel te vertellen. Sprakeloos in de 
Buurt viel onlangs in de prijzen en heeft de wijk toch een beetje 
op de kaart gezet. We konden uiteraard niet nalaten dit te vermel-
den. Op zondag 13 mei strijkt SuperVlieg neer in de buurt. Je 
leest hier alles over op pagina drie en vijf. 

Op 16 september organiseert de buurtwerking in samenwerking 
met de toeristische dienst een geleide wandeling in de buurt. Het 
is een sociale, literaire en architecturale wandeling. Je komt dus 
heel veel leuke en soms verrassende feiten over je buurt te we-
ten. Boekhandel ‘t Oneindige Verhaal schenkt de eerste 4 buurt-
bewoners (verschillende adressen) die inschrijven voor deze 
buurtwandeling (uitgezonderd leden van het buurtcomité), een 
exemplaar van het boek ‘Heldere Hemel’ van Tom Lanoye. 

Tot dan en veel leesgenot,Siri. 
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     Sprakeloos in de buurt wint cultuurprijs 2011 

Wat’s Gebuurd? 

De laatste zondag van augustus is er traditiegetrouw het 
buurtfeest. Het comité had het idee om het eens anders 
aan te pakken (het mag ook voor hen niet saai worden) 
en dacht om het eens op zijn Frans te doen. Een optre-
den van Fernand Astère Dubois, een Frans buffet, jeu de 
boules en de prachtige accordeon van Marino Punk en 
het prachtige weer brachten iedereen in de juiste sfeer. Er 
werd weer naar hartenlust geswingd. Uiteraard was er 
ook voor de kinderen weer van alles te beleven.  

  

Buurtfeest 2011 
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Kerstverlichting Elisabethwijk 

 

Woensdag 7 december was een spannende avond voor ieder-
een die had meegewerkt aan Sprakeloos in de buurt. Die 
avond werd de jaarlijkse cultuurprijs uitgereikt. Het was kantje 
boordje maar Sprakeloos in de buurt haalde het uiteindelijk 
van Coup De Ville en Land van Reynaert. 

De winnaars mochten naar huis met het prachtige beeld 
‘Maandrager’ van Paul Dekker. We zijn momenteel aan het 
onderzoeken hoe we dit beeld een plek kunnen geven in de 
publieke ruimte. 

Nieuwjaarsreceptie 2012 

Een andere traditie in de buurt  is de nieuwjaarsreceptie. 
De tweede zaterdag van het nieuwe jaar kunnen de buurt-
bewoners elkaar met een hapje en een drankje een geluk-
kig jaar wensen. De opbrengst wordt jaarlijks geschonken 
aan het Wase dierenasiel. Hiermee sponsort de Elisabeth-
wijk al jaren een dierenhok. 
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Het Elisabethplein en het Prins Leopoldplein vormen twee belangrijke 
locaties in de Elisabethwijk dicht gelegen bij het stadscentrum. We zijn 
van oordeel dat deze oude en mooie pleinen best een beetje opgewaar-
deerd mogen worden. Met kerstverlichting! 

Het voordeel van kerstverlichting op deze pleinen  is dat heel veel men-
sen ervan kunnen genieten. Op het Prins Leopoldplein komen vier  stra-
ten uit. Ook op het Elisabethplein is dit het geval. Bovendien loopt er nog 
een drukke laan door en is er veel doorgaand verkeer. Rond beide plei-
nen wonen heel wat mensen. Een groot aantal bewoners van het Prins 
Leopoldplein is  meter en peter van de bomen op het plein. 

Bovendien zijn beide pleinen omringd door mooie, oude bomen die vol-
gens ons zeer geschikt zijn voor het dragen van deze verlichting. Van-
daar dat het Leopoldcomité de stad vraagt beide pleinen op te fleuren 
met kerstverlichting. Hopelijk krijgen we binnenkort goed nieuws. 
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Eind januari greep Sint-Niklaas net naast de ‘Thuis in de stad’-prijs met het project ‘Sprakeloos in de buurt’. De twee eerst gerangschikte projecten kre-gen elk een prijs van 75.000 EUR (C-Mine in Genk en Micro Marché van de Vlaamse Gemeenschaps-commissie), Sprakeloos in de buurt werd derde en moet het doen met de lovende woorden van de jury. De jaarlijkse uitreiking van de ‘Thuis in de stad’-prijs is één van de instrumenten die het Vlaams Steden-beleid inzet om initiatieven en stadsprojecten te be-lonen die de leefbaarheid van de stad, de stedelijke dynamiek en de kwaliteit van de publieke ruimte verhogen. Uit het verslag van de juryvoorzitter:“Toen bleven er nog drie projecten : Sint Niklaas- Sprakeloos in de Buurt, VGC – Micro Marché en Genk – C-Mine. Het project ‘Sint Niklaas – Sprakeloos in de Buurt ‘ werd door de jury zeer gewaardeerd als een origineel stedelijk project, dat ten volle inzette op de lokale diversiteit als een kenmerk van stedelijk samenle-ven. Het is een boeiend project, dat vanuit de wijk mee vorm geeft aan een stedelijke identiteit; het is ontstaan vanuit de buurt en werd gedragen door de buurt. De buurtbewoner en zijn/haar kennis van de buurt zijn de sleutel voor de inspirerende werking die van dit project uitgaat. Toch heeft de jury dit mooie project niet voorgedragen, omdat de ambities en de duurzaamheid van het project te vaag waren om afdoende de vraag te beantwoorden of het niet te zeer een eenmalig project blijft.” 

Sprakeloos in de buurt wint net 

geen Thuis in de Stadprijs.  

‘SuperVlieg’ vindt plaats op zondag 13 mei in de Elisabeth-
wijk. Het is een bruisende familiehappening vol kunsten en 
kunstjes voor gezinnen met kinderen tussen 4 en 12 jaar. Je 
kan de hele dag deelnemen aan verschillende culturele acti-
viteiten: voorstellingen, workshops of doorlopende activitei-
ten. Voor elk wat wils om te doen of te zien! Het programma 
lees je op pagina 5. Alle activiteiten vinden plaats op en 
rond het Elisabethplein en het Prins Leopoldplein en 
liggen op wandelafstand van elkaar. Het infopunt bevindt 
zich op het Elisabethplein. 

Meedoen? 

Meedoen aan het volledige SuperVliegprogramma kan op 
vertoon van de SuperVlieg armband aan elke ingang. Dit 
armbandje kost 2,5 euro in voorverkoop.  Ouders en bege-
leiders hebben uiteraard ook een armband nodig om deel te 
nemen. Zeker doen want het wordt een leuke dag voor jong 
en oud!  De bandjes zijn nu reeds te verkrijgen. 

Bandje kopen en reserveren? 

Met de SuperVlieg armband krijg je toegang tot het volledige 
SuperVliegprogramma maar voor de meeste workshops en 
voorstellingen is er een publieksbeperking en reserveer je 
best op voorhand je plaatsje. Je krijgt dan een ticket voor 
deze activiteit, extra betalen moet niet. Personen met een 
armband én ticket komen er eerst in. Een bandje kopen én 
reserveren kan via: 

*Stadsschouwburg | R. Van Britsomstraat 21(kassa) |   
03/766.39.39 | www.ccsint-niklaas.be   

*Bibfiliaal Truweel | Truweelstraat 136 | dinsdag 15u30-19u 
| woensdag 14u-17u | zaterdag  9u30-12u30. 

Zondag 13 mei zijn de SuperVlieg armbanden enkel verkrijg-
baar aan het infopunt op het Elisabethplein. 

Voor alle inlichtingen kan je terecht in de Stadsschouw-
burg, R. Van Britsomstraat 21. Telefoon  03 766 39 39, 
www.ccsint-niklaas.be of surf naar www.supervlieg.be 

Bij regenweer? 

Bij regenweer verhuist SuperVlieg naar binnenlocaties. Dan 
gaan de activiteiten ondermeer door in Zaal Familia en in 
Bibfiliaal Truweel. Meer info op 13 mei zelf aan het infopunt.  

Smullen? 

Het oudercomité van basisschool Sint-Camillus en het 
Buurtcomité voorzien zowel op het Elisabeth- als het Leo-
poldplein een gezellige bar waar je iets kleins kan eten of 
drinken.  

 

SuperVlieg in de Elisabethwijk! 
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Binnenkort in de buurt! 

23/04/2012 | Infoavond ‘tips om gft- 

      afval te verminderen’ 
Betaal jij je ook blauw aan gft-labels? Sta je ook gere-
geld in de file op weg naar het containerpark? Geen 
paniek! Het kan ook anders ….Een ideale manier om 
de gft-berg te verkleinen is het thuiscomposteren. 
Heel wat burgers hebben interesse in thuiscomposte-
ren maar weten vaak niet hoe eraan te beginnen. Op 
de infoavond krijg je nuttige informatie om zelf aan de 
slag te gaan. Met of zonder tuin, je kan met compos-
teren starten waar en wanneer je maar wil. Je komt te 
weten wat composteerbaar is en wat niet, hoe je moet 
kiezen tussen een compostvat, een compostbak, een 
wormenbak of een composthoop, ... 

Kom dus langs maandag 23 april, 20 uur, Masereel-
huis (Truweelstraat 85). 

Inschrijven en info: Kim Verstraeten, 03 760 92 19 of 
e-mail naar duurzaamheid@sint-niklaas.be 

26/08/2012 | Buurtfeest met brunch 

Na een kleine uitstap naar een ’themafeest’ vorig 
jaar, keren we dit jaar met het buurtfeest opnieuw 
naar onze roots. Met andere woorden, dit jaar kun-
nen jullie opnieuw genieten van een lekkere brunch 
bereid door de leden van het buurtcomité. Meer info 
volgt via een flyer in de maand juli met inschrijvings-
strookje . 

Wil u een handje helpen neem dan zeker contact op 
met Ivan Baetens via het volgende e-mailadres:  

hulpbuurtfeest@elisabethwijksint-niklaas.be 

13/05/2012 | Bar SuperVlieg 

Ter gelegenheid van deze bruisende familiehappe-
ning zorgt het buurtcomité voor een bar op het Leo-
poldplein. Het oudercomité van basisschool Sint-
Camillus zorgt voor een bar op het Elisabethplein. 
Je kan er terecht voor een hapje, drankje en een 
gezellige babbel met andere ouders uit de buurt. 

Wil je kennismaken met mensen van beide comités, 
dan is dit een uitgelezen moment. 
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Route zestien |Tent Leopoldplein | voor ieder-
een | meerdere voorstellingen  

In hun kleurrijke clubhuis werken Tietje en Roos 
aan hun grote maffe droom: zichzelf vereeuwi-
gen op pagina 108 van het Guiness Book of Re-
cords. Jij kan hen meehelpen. 

Feestorkest Academie |op de hoekjes van de 
pleinen |voor iedereen | tussen 13 en 15 u 

De leerlingen van de lagere graad uit de blaasin-
strumentenklassen van de Stedelijke Academie 
vormen een klein straatorkest. 

Beestige Kriebels | Leopoldplein |  kinderen 
tussen 4-8 jaar | meerdere voorstellingen 

Ben je dol op beestjes? Snuffel je graag in boek-
jes? Nestel je maar in deze knusse woonwagen 
en luister mee naar de mooiste beestenverhalen. 

Ready! | Circusvoorstelling| iedereen | 17 u   

Pol & Freddy rijden de wereld over in een klein 
autootje dat ze hebben volgestouwd met een 
radio, klapstoelen, een enorme bal en jongleer-
spullen. Kom dat zien! 

WORKSHOPS Flamenco | Drama | Hip-Hop | 
Rope Skipping | Illustratie | Fotografie|  

Reservatie voor de workshops is noodzakelijk!| 

Kunst op de stoep | Leopoldplein | iedereen   
Jelle nodigt jullie uit om met hem de straten vol 
te tekenen en zo een heel nieuwe, gekke wereld 
te scheppen, waarin alles kan en bijna alles mag. 

Spelen zoals vroeger|Elisabethplein |iedereen 

De stedelijke musea komen met hun spelkoffers 
vol spelletjes uit de 16 de eeuw naar u toe.  

Maak muziek met de muziekmobiel | Elisa-
bethplein | iedereen |  | 14-16 u 

Kijk je naar de muziekmobiel dan gaan je vingers  
jeuken want deze constructie hangt vol met mu-
ziekmachines en instrumenten. Test ze uit! 

Kamishibai | Japans verteltheater | iedereen 

Nico en Zenib trakteren jullie op een amusant, 
gek, spannend of ontroerend verhaal. 

Zet je hoedje op! | iedereen 

Dompel je helemaal onder in de feeststemming! 

Supervlieg en Sint-Camillus stellen tentoon 
|Elisabethplein | iedereen 

Fototentoonstelling leerlingen derde en vierde 
leerjaar basisschool Sint-Camillus o.l.v. Paul De 
Malsche en Lies Van Gasse. 

Programma SuperVlieg Kalender! 

Infomoment | Masereelhuis | Truweelstraat 85| 20u. 
Info Kim Verstraeten 03 760 92 19 of duurzaam-
heid@sint-niklaas.be 

23/04/2012 |  Info thuiscomposteren 

Cultuurevenement voor kinderen en hun ouders | 
Elisabethplein en Prins Leopoldplein | 13-17.30u 

13/05/2012 | SuperVlieg 

Petanque met hapje en drankje | Elisabethplein | 11-13u. 
Inschrijven? Mail naar petanque@elisabethwijksint-
niklaas.be 

17/06/2012 | Petanque Deluxe 

Schoolfeest| Fototentoonstelling leerlingen |Oude  
Molenstraat 160 | 14-17u 

05/05/2012| Schoolfeest Sint- Camillus 

Buurtbrunch | Prins Leopoldplein | 12-14u 

26/08/2012 | Buurtbrunch 

Buurtfeest | Prins Leopoldplein | 14-20u 

26/08/2012 | Leopoldfeesten 

Sociaal, literaire en architectuurwandeling mét gids | 
Start Elisabethplein | 14-16u | inschrijven 

16/09/2012 | Geleide Buurtwandeling  

www.elisabethwijksint-niklaas.be 

20/04/2012|Nieuwe buurtwebsite online 
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'Sprakeloos in de Buurt' is het project waarmee een 
goed jaar geleden de Elisabethwijk veel belangstel-
ling kreeg.  Het leek zonde om al dat werk naar de 
archieven te verwijzen. Veel materiaal van het pro-
ject is nu samengebracht voor een sociaal, literaire 
en architectuurwandeling in de buurt.   

In samenwerking met de toeristische dienst werkte 
fotograaf Paul De Malsche tien infoborden uit. Via 
deze borden krijg je een mooi beeld van de wijk.  De 
wandelroute start op het Elisabethplein en doet on-
der meer Truweel (kerk), Antwerpse Steenweg 
(Glazen Daksken), Klein-Hulst (Kracht en Geduld), 
Dr. Van Raemdonckstraat (geboortehuis Tom La-
noye) en Sint-Rochussite aan.  

Toeristische wandeling  Elisabethwijk 

De brochure van deze wandeling is te verkrijgen 
bij de stedelijke dienst voor toerisme, Grote 
Markt 45, 03 760 92 60. Maar ook in het bibfiliaal 
in de Truweelstraat kan je een brochure halen. 

Het startpaneel van de wandelroute staat op het 
Elisabethplein (smal gedeelte). 

 

De buurtwerking organiseert op 
zondag 16 september een wandeling met gids 
langs het parcours. De eerste 4 personen die in-
schrijven (buurtbewoners met verschillend adres) 
ontvangen van boekhandel ‘t Oneindige Verhaal 
een exemplaar van de novelle ‘Heldere hemel’ 
van Tom Lanoye. Mail naar wande-
ling@elisabethwijksint-niklaas.be of gebruik het 
inschrijvingsstrookje achteraan. 

TIP! 

www.elisabethwijksint-niklaas.be 

De Antwerpse Steenweg en de Truweelstraat omgorden de Elisabethwijk. Op de Truweel-straat 85 prijkt aan de gevel de tekst “HUIS MASEREEL”. De benaming verwijst naar Frans Masereel, internationaal bekend grafi-cus en vredesactivist, die zijn naam gaf aan het gelijknamige Masereelfonds. Het Mase-reelfonds is een van de vier Vlaamse cultuur-fondsen naast het Davidsfonds, het Vermey-lenfonds, het Willemsfonds. De naam verraadt het : het Masereelhuis is het lokaal van de plaatselijke afdeling van het Masereelfonds. Het Masereelfonds herkent zich in het linkse en progressieve gedachte-goed en de strijd voor maatschappelijke ver-andering, emancipatie en culturele ontplooi-ing. Het wil ruimte scheppen voor open debat en de confrontatie van ideeën.  Klinkt dit wat hoogdravend ? De activiteiten van het Masereelhuis verklappen alleszins een veelheid aan invalshoeken. Naast films, debatten, muziekoptredens, foto- en kunst-tentoonstellingen allerlei zijn de Nacht van de Boze dichters en de 1 mei –vieringen legen-darisch. Onder impuls van de vzw Holebi 9100 is het wat oubollige interieur van het Masereelhuis opgetoverd tot een trendy “place to be” met een zware vintage-fiftiestoets.  Op vrijdag-avond krijgt het Masereelhuis zelfs een nieu-we naam : “Café Trouvé”.     Café Trouvé wil holebi’s van alle leeftijden een ontmoetings-plaats bieden in het Waasland.  
 

Op bezoek in de buurt ... 



Colofon: 

Werkten mee aan deze krant: Ivan Baetens, Herman Huys, Helga Collyn, Evelien Lombaert,  Kim Verstraeten, Silke Van Cleuvenbergen, Ann 
Goossenaerts en Siri Van Hove. Foto’s: Paul De Malsche, Marnik Van Den Driessche.  

V.U.: Christel Geerts, Burgemeester en Sofie Heyrman, Schepen sociale zaken, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas. 

Elke vrijdagavond vanaf  21 uur tot 1 uur  vinden hier holebi’s elkaar voor een leuke avond. Ook vrienden, sympathisanten en familie zijn welkom voor een gezellige babbel.  Sinds kort organiseert het Masereelhuis kooklessen  (wereldkeuken). Deelnemers gaan er zelf aan de slag, bege-leid door een begenadigde kok(kin) met voeling voor een be-paald land.  Ook de buurtbewoners van de Elisabethwijk zijn welkom op alle activiteiten. Het buurtcomité gebruikt het Masereelhuis als vergaderruimte. Ook het SuperVliegteam kon van de accom-modatie gebruik maken. Het Masereelhuis wil met andere woorden een “open huis”zijn. De meeste activiteiten gaan door op vrijdagavond of zaterdag-avond. Wie de nieuwsbrief wil  ontvangen geeft een seintje a a n  i n f o @ m a s e r e e l h u i s . b e .  M e e r  i n f o  o p www.masereelhuis.be , of … spring gewoon eens binnen.   Het Masereelhuis is elke zaterdag open van 20 tot 24 uur. 

Franki Van Hooste  
wijkagent 

Siri Van Hove  

 buurtwerkster 

Tijs Van Hoyweghen  

 straathoekwerker 

Ivan Baetens  

Voorzitter Leopoldcomité 
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het Masereelhuis 



Binnenkort te beleven in de buurt! 

Elke zondag | Petanque |Elisabethplein 11 uur 

De juiste outfit is uitgezocht. Het terrein is geëffend. De bal-
len voor de petanque zijn voorverwarmd. Zondag, 11 uur. De 
match tussen 2 teams kan beginnen. De gezelligheid viert 
hoogtij. Ook de zon is van de partij. Voor de revanche is er 
een hapje en een drankje. Uiteraard wordt het winnende 
team getrakteerd op koffie. Gewoon langskomen is de 
boodschap. 

Op 17 juni is er Pétanque Deluxe (met hapje en drankje) . 
Hiervoor best inschrijven:pétanquedeluxe @ elisabethwijk 
sint-niklaas.be 

Zaterdag 5 mei is het schoolfeest in basisschool Sint-
Camillus. Er valt heel wat te beleven. Je kan foto’s bewon-
deren die de leerlingen hebben gemaakt onder professione-
le begeleiding van fotograaf en buurtbewoner Paul De Mal-
sche. De leerlingen verzorgen een optreden rond ons jaar 
thema ‘SuperVrienden’. De kinderen kunnen deelnemen aan 
een spelletjesmarkt terwijl mama en papa genieten van wat 
lekkers. Hopelijk tot dan! 

16/09/2012 | Geleide wandeling in de 

Elisabethwijk | 14-16 uur 

De buurtwerking nodigt buurtbewoners uit om op 16 sep-
tember onder begeleiding van een gids de toeristische 
wandeling in de Elisabethwijk mee te wandelen (zie pagi-
na 6). We starten om 14 uur op het Elisabethplein. Nadien 
voorzien we een drankje op het Leopoldplein of het Mase-
reelhuis (naargelang het weer). Prijs: 2.50€. 

Inschrijven is noodzakelijk. Dit kan via wande-
ling@elisabethwijksint-niklaas.be of onderstaand 

strookje. 

Inschrijvingsstrook | 16/09/2012 | Buurtwandeling met gids toeristische 

dienst 

Naam: 

Adres: 

E-mail:        Telefoon: 

Aantal personen:                         

Deelname: 2.5 euro ( de dag zelf te betalen). Na de wandeling bieden wij u een drankje aan. Deelnemers maken 
kans op een exemplaar van het boek ‘Sprakeloos’ van Tom Lanoye. De eerste 4 inschrijvers ontvangen het ge-
schenkboek ’Heldere hemel’.  

Gelieve dit inschrijvingsstrookje te bussen bij Ivan Baetens, Prinses Marie-Joséstraat 32. 

05/05/2012| Schoolfeest Sint-Camillus|Oude 

Molenstraat 60| 14-17 uur 


