


Een laagdrempelig, 
gemeenschapsvormend en 

sociaal-cultureel buurtproject in de 
Elisabethwijk.

Door de buurt en voor de buurt.



een buurt met een verleden



en met een heden



Een buurt met ‘helden’ van vroeger en nu

een artiest, een coureur en een schrijver



een buurt met mogelijkheden en mensen met elk hun talent



De oudere generatie vertelde over het vroegere leven in de 

buurt en leverde fotomateriaal. Jongere buurtbewoners 

verwerkten dit materiaal in een tentoonstellingscircuit met 

filmbeelden, foto’s en geluidsfragmenten.

En de Handige Harry’s en technische knobbels droegen ook 

hun steentje bij.



een buurt …met een boek.



Bewoners gingen op zoek naar uniek beeldmateriaal over het 
leven in hun  buurt en stelden dit tentoon 



bij bewoners thuis







Bij verenigingen, middenstand en de kerk



spandoeken sierden straten en pleinen



Beelden over het cultureel verleden,



het sociaal verleden,



en economisch verleden.



En niet te vergeten … de middenstand



Een oud volkscafé werd heropend



en werd het kloppend hart van het project



met tal van activiteiten



voor jan en alleman



programma



Elisabethwijk binnenstebuiten



• Spandoeken en tekstfragmenten in het 
straatbeeld, meer dan 240 foto’s verspreid 
over 9 tentoonstellingsruimten

• Filmfragmenten in café ‘t glazen daksken

• Mondelinge getuigenissen op diverse locaties



coup Lanoye 
een Lanoye-tentoonstelling

In deze tentoonstelling kwam 
het  ‘Wase’ oevre van Lanoye 
uitgebreid aan bod. Ook José 
Verbeke, de moeder van Tom, 
werd uitgebreid belicht.  
Affiches, bibliofiele edities, 
uniek fotomateriaal, 
archiefdocumenten van de 
auteur zelf…stonden garant 
voor een niet te missen Coup 
Lanoye.

In de hoofdbib.



architectuurwandeling in de 

Elisabethwijk

Een verhaal over art deco en modernisme, een klooster en een 
school, burgers en werkmensen, vroeger en nu. Met hier en daar 
een verrassende kijk achter de gevels.



literaire wandeling: 
in het spoor van Sprakeloos

Studenten van KahoSint-Lieven hadden een wandeling uitgewerkt die 
leidde langs belangrijke plekken in de buurt die beschreven werden in het 
boek Sprakeloos.



Sprakeloos intiem

• Coming-out
In het boek Sprakeloos vertelt Tom 
Lanoye ook over zijn coming out tijdens 
zijn jeugdjaren in de stad Sint-Niklaas.

Sprakeloos intiem was een avond rond 
coming-out met aangepaste muziek, 
voordracht van gedichten, 
boekfragmenten, enz…

Een organisatie van Holebi9100 vzw



Ademloos: voorleesmarathon

• 86 bekende en minder bekende 
Sint-Niklazenaars lazen non-stop 
voor uit  de roman Sprakeloos.

• Iedereen kon langskomen om te 
luisteren én te kijken. 

• Ook Tom Lanoye zelf kwam ‘s 
avonds ‘voorlezen’ uit zijn boek.

• Het Glazen Dakske barstte uit zijn 
voegen.



‘weet je nog wel’: dansmatinee 

met Bob Benny

• Bob Benny, muzikale held uit de 
buurt, werd gehuldigd in zijn buurt. 
Het werd zijn laatste optreden.

• Vele buurtbewoners kwamen 
‘afscheid’ nemen van hun held.

• Lokale radio ‘Goldies Radio’ zorgde 
voor een gezellige dansmatinee.

• Een vroegere buurtbewoner had 
minidocumentaire gemaakt.



‘ons stroatjen’ 
monoloog

• Een vrouw van iets over de 
vijftig vatte post in haar 
ouderlijk huis. Zij vertelde over 
haar straat en zijn bekende en 
minder bekende bewoners. 
Tom Lanoye en Freddy 
Willockx bijvoorbeeld. En 
Denise, Mario, Pucky en Maria 
Van Wal.



theatermonoloog 
Kartonnen Dozen

Kartonnen Dozen, het  verhaal van een 
banale liefde en haar vertederende 
kracht, vertelt  het prille levens- en 
liefdesverhaal van Lanoye. Steven De Lelie 
zette een doorleefd en aangrijpend 
portret neer.
Werd vertoond in de feestzaal in de buurt.

http://www.sprakeloosindebuurt.be/kartonnen dozen.htm


Ondertussen ….

heeft het oude volkscafé 

Het Glazen Daksken, dat 

leegstond en door ons 

tijdelijk werd heropend,  een 

overnemer gevonden. Het is 

nu een buurtrestaurant … 



en in september 2011 werd de toeristische wandelroute  De Elisabethwijk een 
sociale, literaire en architecturale wandeling plechtig geopend. Op die manier 

heeft alvast het tentoonstellingsmateriaal van het project een definitieve 

bestemming in  het straatbeeld gekregen. 



partners
• Stad Sint-Niklaas (buurtwerk, bib, 

stadsarchief, cultuurraad,vzw ACCSI)

• Buurtbewoners 

• Kaho Sint-Lieven

• Holebi9100 vzw

• Masereelhuis Sint-Niklaas

• Turnclub Kracht en Geduld

• De Heilig Hartparochie

• Plaatselijke middenstand

• Erfgoedcel Waasland

• NV Niko

• Tom Lanoye

• Uitgeverij

• Fonds Delhaize (KBS)

http://www.niko.be/
http://www.sint-niklaas.be/


Tot slot

Het project heeft de sociale cohesie in de buurt verstevigd.  De kennis 

en vaardigheden die we tijdens dit project bij bewoners hebben ontdekt 

zijn voor de buurt een aanwinst. De banden in het buurtcomité zijn 

sterker en er zijn ook nieuwe leden bijgekomen. 

Ook met de plaatselijke verenigingen is er een betere samenwerking. 

Er is een solide  basis voor nieuwe toekomstige projecten in de wijk. De 

buurt heeft zich door dit project positief kunnen profileren. Het project 

toont aan dat een origineel idee dat gedragen wordt door de buurt kan 

slagen. De steun van het stadsbestuur en een goede begeleiding spelen 

hierin een belangrijke rol. 

Uniek beeldmateriaal en mondelinge getuigenissen zijn gered van een 

stille dood (beeldbank, stadarchief).


