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Genieten van de activiteiten tijdens Supervlieg.

Beste bewoners,
In dit nummer:
•

Verslag buurtfeest

•

Kerstverlichting niet goedge-

Eindelijk is ze daar, de tweede buurtkrant. Ze heeft nog een
beetje een zomers tintje aangezien we nog even terugkeren naar
de prachtige Supervliegdag die we in onze buurt konden beleven.
En we hebben ook nog een tamelijk eigenzinnig verslag van het
buurtfeest deze zomer.

keurd
•

Kalender

•

Bibfiliaal Truweel

•

Beeldverslag Supervlieg

•

Win een fietsslot ter waarde
van 80€

•

Op bezoek bij wijkgezondheidscentrum De Vlier

•

Colofon

•

Nieuwjaarsreceptie 12 januari 2013

•

Buurtparty 16 februari 2013

•

Inschrijvingsformulier

De buurtwerkster kreeg deze zomer heel wat opmerkingen over
het ecologisch groenbeleid in de buurt. De Elisabethwijk blijkt
echter niet de enige wijk in onze stad die daar vragen over heeft.
Daarom lanceert het stadsbestuur binnenkort een communicatiecampagne naar de hele bevolking. Maar de buurtwerkster merkte
ook dat sommige buurtbewoners zélf voorstellen hebben of willen
meedenken over de groenaanleg. Aangezien volgend jaar een
nieuwe bestuursploeg aan de slag gaat, zullen wij dit zeker aan
de orde brengen.
We brengen ook een bezoekje aan het wijkgezondheidscentrum
De Vlier en richten even de schijnwerpers op het Bibfiliaal in de
Truweelstraat. We willen jullie in deze krant verder ook al warm
maken voor onze nieuwjaarsreceptie die plaatsvindt op zaterdag
12 januari. Het Leopoldcomité laat weten dat ze op 16 februari
een buurtparty organiseert voor iedereen die jong van hart is. En
laat zeker de kans niet liggen om één van de 5 prachtige Abus
fietssloten te winnen ter waarde van 80€. Veel succes.
Tot op één van de activiteiten en veel leesgenot, Siri

Wat’s Gebuurd?
Buurtfeest door de ogen van een
buitenstaander.
Elisabethwijk, toffe buurt, toffe mensen ook.
Vol energie. Natuurlijk hadden ze een goede dj
maar je had toch mensen die absoluut liever hun
eigen danspasjes wilden uitvoeren. Iemand, had
ik de indruk, maakte grote tekeningen in de
lucht ...super!
Misschien was het wel een tekenaar of was het
gewoon een fluitist?
Jong en oud werden op de dansvloer uitgenodigd,
om samen, onder de leiding van een professionele dansleraar, zumba te dansen. Anderen hadden
het dan meer begrepen op grondoefeningen wat
navolging kende bij sommige kinderen. Iedereen
kwam aan zijn trekken.
Ook logische mensen in de Elilsabethwijk.. Een
man nam het initiatief om een ladder te nemen en
het licht uit te doen toen bleek dat er geen licht
brandde dus heeft hij de ladder terug gezet. Logisch toch?
Ik heb me zeer goed geamuseerd tot iemand riep

MASTER BLASTER
MASTER BLASTER
Ik zei tegen mijn vriendin Maria pakt uw pint en
duik onder tafel. We worden aangevallen!
Bleek dat het de naam van een CD was die DJ
Pieter moest draaien.
Ik kan enkel besluiten met het volgende: buurtfeest in de Elisabethwijk een evenement dat in uw
agenda zeker niet mag ontbreken.
Maria Steenssens

Kerstverlichting niet goedgekeurd
In de vorige buurtkrant kon u lezen dat het Leopoldcomité aan het stadsbestuur de vraag heeft gesteld
om kerstverlichting te hangen op het Elisabeth– en
Leopoldplein. Helaas heeft het stadsbestuur de aanvraag niet goedgekeurd. We zullen tijdens de
nieuwjaarsreceptie dan maar wat meer lichtjes ophangen.

2013

Kalender!

12/01/2013 | Nieuwjaarsreceptie
Prins Leopoldplein | 17 uur | wij zorgen voor
warme en koude dranken en soep | bewoners
brengen een kleine versnapering mee

16/02/2013 | Buurtparty |’80, ‘90,
2000 |Masereelhuis
Truweelstraat 85 | 17u-22u | DJ Pieter | iedereen welkom | bijdrage in de kosten 2.50€ |
graag een seintje als je langskomt

Buurtschool Sint– Camillus|Oude Molenstraat
8 februari: carnavalsfeest met stoet en optreden
(namiddag)
22 februari: kleuterinstuif voor kinderen geboren in
2011 (i.s.m. LOP Sint-Niklaas)
23 maart: schoolfeest (namiddag)
30 mei: peuterprobeerdag. Kennismaking met de
werking van de klas en van de school voor ouders én
peuters.
Meer info op: www.sintcamillus.be of 03 776 41 20 of
e-mail naar directeur-ilse@sintcamillus.be

Activiteiten Masereelhuis|Truweelstraat 85
21 februari (19-22u): Repair Café: Repair Cafés zijn
gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om
(samen) repareren. Vrijwillige reparateurs brengen
gereedschap en materiaal mee voor alle mogelijke
reparaties, bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. Repareren is leuk en vaak heel makkelijk!
Kom het eens proberen!

Bibfiliaal Truweel
Wie graag leest, veel opzoekwerk moet verrichten of thuis geen internet heeft, kan terecht in de Bib van Sint-Niklaas. Wie daarenboven in de Elisabethwijk woont, hoeft daarvoor niet naar het Heymanplein, maar kan gewoon het hoekje om het bibfiliaal Truweel binnenlopen.
Je vindt er boeken van verschillende genres,
maar het is vooral de collectie thrillers die extra uitgebreid is. Ook kinderen en jongeren
zullen er zeker hun gading vinden, met voor
de allerkleinsten een heleboel vrolijke prentenboeken. Uiteraard is ook in dit filiaal een
internethoekje en is er een kopieerapparaat
voorhanden. Tenslotte zijn er in het filiaal Truweel Makkelijk Lezen-boekjes, voor anderstaligen die Nederlands leren of voor mensen die
liever boeken in eenvoudige taal lezen.
Ben je nog geen lid van de Bib? Geen probleem, aan de hand van je identiteitskaart kan
je gratis lid worden. Wie met de auto komt
heeft ruime parkeermogelijkheden.
Voor meer info over de Bib surf naar bib.sintniklaas.be of loop eens langs in het filiaal
(Truweelstraat 136 - 9100 Sint-Niklaas, tel. 03
777 71 90 – bib.truweel@sint-niklaas.be). Tot
binnenkort!

Openingsuren
Maandag : gesloten
Dinsdag: 15u30-19u00
Woensdag: 14u00-17u00

Om op de hoogte te blijven van alle andere activiteiten: www.masereelhuis.be

Donderdag: gesloten
Vrijdag: gesloten
Zaterdag: 9u30-12u30
Zondag: gesloten
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13 mei 2012 | Supervlieg: enkele sfeerbeelden.

Supervlieg was een bruisende familiehappening op het Prins Leopoldplein en het Elisabethplein. Het was een namiddag vo
voor gezinnen met kinderen tussen 4 en 12 jaar. Je kon de hele dag deelnemen aan verschillende culturele activiteiten: voo
of doorlopende activiteiten.

g vol kunsten en kunstjes
voorstellingen, workshops

Veilig uw fiets stallen...dankzij dit schitterende beugelslot.
Voor velen is de fiets of bromfiets een heel belangrijk transportmiddel. Het is dan ook geen pretje om
te moeten vaststellen dat je stalen ros gestolen is .
Nochtans kan je de kans dat een dief met je fiets of
bromfiets aan de haal gaat enorm verkleinen. Om
zijn fiets goed te stallen heeft men in de eerste
plaats een goed slot nodig. En wij geven maar liefst
5 stevige ABUS sloten weg (winkelprijs 80€). Maar
een degelijk slot kan pas zijn nut bewijzen als het
ook goed bevestigd wordt. Het is dus belangrijk je
fiets met het slot aan een vaststaand voorwerp te
bevestigen. In het beste geval maak je je fietsframe
vast aan het fietsrek. Anders heeft het geen zin je
fiets te beveiligen met een degelijk (en meestal
duur) slot. Fietsdieven hoeven hem dan enkel maar
op te pakken en mee te nemen. Wat moet je doen
om dit slot te winnen?

Op bezoek bij wijkgezondheidscentrum
Vijf jaar geleden startte

trum (WGC) De Vlier

Wijkgezondheidscen-

op initiatief van ver-

schillende sociaal bewogen mensen. Zij hebben hun schouders gezet onder een project
waarmee men wou zorgen dat iedereen in
Sint-Niklaas kwalitatieve gezondheidszorg
kon krijgen, ook al had men het financieel
moeilijk.
De Vlier heeft ondertussen meer dan

2300

patiënten. Niet iedereen komt naar ons om
financiële redenen, elke inwoner van SintNiklaas kan bij ons inschrijven, en zo kunnen
we binnen het forfait-systeem werken vanuit
een solidaire gedachte van alle patiënten van
het centrum. Het forfait systeem houdt in dat
men zich inschrijft als vast patiënt voor de

Je moet ons enkel laten weten vóór zaterdag 05/01
waar de fietsenstalling op bovenstaande foto
zich bevindt. Je kan ons dit laten weten via mail
(siri.vanhove@sint-niklaas.be) of vul het deelnemingsformulier achteraan de krant in. Op de nieuwjaarsreceptie worden uit alle antwoorden door een
onschuldige hand 5 gelukkige winnaars getrokken.
Veel succes.
Met dank aan de preventiedienst van de stad SintNiklaas.

huisarts, verpleging en kinesitherapie. Je kan
dan niet naar andere zorgverstrekkers gaan,
het ziekenfonds zal dat niet meer terugbetalen.

( w el voor tandarts, specialisten, zieken-

huis… ) . In het WGC kan je dan volledig
kosteloos terecht voor alle zorgen, gezien
het ziekenfonds een forfait rechtstreeks aan
het WGC overmaakt.
De voorbije jaren zijn we met veel inzet van
het personeel en bestuur steeds verder
gegroeid. We staan elke dag opnieuw
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heel wat uitdagingen, met een groeiende
ploeg personeel. Momenteel werken er in De
Vlier 6 huisartsen, 4 verpleegkundigen, 2
kinesisten, 4 administratieve medewerkers
en een coördinator. Daarnaast komen nog
een vroedvrouw, een diëtiste en een diabeteseducator gespecialiseerde zorg geven.

um De Vlier
Dankzij de steun van vele organisaties en mensen die het goed met De
Vlier voorhebben, konden we twee jaar geleden ons huis in de Truweelstraat 114 aankopen, en hebben we dit grondig kunnen verbouwen. Om de
groeiende groep personeelsleden op een goede manier te kunnen huisvesten, zodat zij op een kwaliteitsvolle manier de nodige zorg kunnen geven
aan onze patiënten, zullen we binnenkort nog proberen uitbreiden.
In Wijkgezondheidscentrum De Vlier worden volgende zorgen gegeven:
Huisartsenconsult en huisbezoeken
Verpleegkundige zorgen in het WGC of thuis
Kinesitherapiebehandeling
Dieetadvies
Begeleiding door vroedvrouw
Diabetesadvies door referentieverpleegkundige en educator
Preventieve gezondheidsacties
Sociale ondersteuning en bemiddeling
Psychologische bijstand en oriëntatie
Voor
meer
informatie
kan
je
mailen
naar
veerle.van.helsland@wgcdevlier.be of je kan telefoneren naar 03 766 18 38. Je
kan ook altijd eens binnenspringen om kennis te maken met onze werking.

Colofon:
Werkten mee aan deze krant: Ivan Baetens, Veerle Van Helsland, Tineke De Clercq, Sandra Vanweddingen, Maria Steenssens, Ilse Martens,
Gudrun Van den Bulck en Siri Van Hove.
Foto’s: Paul De Malsche, Veerle Van Helsland. V.U.: Christel Geerts, Burgemeester en Sofie Heyrman, Schepen sociale zaken, Grote Markt 1,

Franki Van Hooste
wijkagent

Siri Van Hove

Tijs Van Hoyweghen

Ivan Baetens

buurtwerkster

straathoekwerker

Voorzitter Leopoldcomité

Binnenkort te beleven!
12/01/2013 | Nieuwjaarsreceptie| 17uur
Op zaterdag 12 januari vanaf 17u trakteren wij u graag op een lekker glaasje op het Leopoldplein. We zouden het fijn vinden indien u
een kleine versnapering kan meebrengen. Wij zorgen alvast voor
warme en koude dranken én verse soep.
Wij willen opnieuw met de buurt één jaar lang een hondenhok van
de Wase Dierenbescherming sponsoren. De opbrengst van de verkoop van de cavabar schenken wij aan dit goede doel. U kan die
avond ook volledig vrijblijvend een donatie steken in de collectebus.

Tot dan!

16/02/2013 | Buurtparty | 17u-22u
Op zaterdag 16 februari organiseert het Leopoldcomité
een gezellige buurtparty in het masereelhuis.
Op die manier willen we de winter een beetje overbruggen en vooral ook de iets jongere buurtbewoners uitnodigen.
We starten reeds om 17 uur en we eindigen om 22 uur.
Een vrijwilliger maakt lekker hapjes klaar.
Er komt een dj langs en we draaien muziek uit de jaren
‘80, ‘90 en 2000.
We

vragen

enkel

een

bijdrage

van

2.50€.

Als je komt vragen we een seintje te even op leopoldplein@gmail.com of 0485/55 49 83. Dit om een idee te
hebben hoeveel hapjes er moeten bereid worden. Of
steek dit inschrijvingsstrookje in de bus van Ivan, Prinses Marie-Joséstraat 32.
Hopelijk tot dan.

Inschrijvingsformulier Buurtparty Leopoldcomité
Zaterdag 16 februari om 17u tot 22u.

Deelname formulier fietsslotenwedstrijd
Vóór 5 januari 2013

Ja, ik kom graag naar de buurtparty.

Naam: …………………………………………...

Naam:…………………………………………………………

Adres: …………………………………………….

Adres: ………………………………………………………..

Telefoon of e-mail: ………………………………

Telefoon of e-mail: ……………………………...

Antwoord (locatie fietsenstalling): …………………...

Ik kom met ….. personen (2.50€ per persoon = bijdrage in
kosten= te betalen dag zelf).
Deponeer dit strookje bij Ivan, Prinses Marie-Joséstraat 32.

Deponeer dit strookje bij Ivan, Prinses Marie-Joséstraat 32.

