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Beste bewoner,

In de vorige buurtkrant kon je nog lezen dat we met de buurtwerking 
een	kortfilm	wilden	maken.	Ondertussen	zijn	we	al	volop	bezig.	We	
hebben	er	intussen	uren	vergaderen	opzitten	en	het	wordt	hoe	langer	
hoe interessanter. Het is wel duidelijk dat het een enorme uitdaging zal 
worden.	Het	scenario	van	de	kortfilm	‘Levende	Zielen’		is	klaar.	

Momenteel	 wordt	 er	 vooral	 gezocht	 naar	 financiële	 middelen	 en	
mensen die willen meewerken, zowel voor als achter de schermen. In 
de	loop	van	de	maand	februari	worden	de	locaties	bepaald.		Maar	fil-
men kost veel geld en daarom hebben we een crowdfundingsysteem 
opgezet.	 Iedereen	kan	een	gift	doen	om	dit	unieke	buurtproject	 te	
steunen	(je	leest	hier	meer	over	op	pagina	4).	Op	onze	eerste	infona-
middag	konden	we	op	heel	wat	belangstelling	rekenen.	Maar	het	is	
nog	niet	te	laat	om	mee	te	doen.	Op	28	februari	organiseren	we	een	
nieuwe infonamiddag (zie	pagina	2	en	3).

We	startten	het	nieuwe	jaar	met	onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 
op	het	Prins	Leopoldplein.	Meer	hierover	op	pagina	6.

Ook	de	actie	Dagen Zonder Vlees is gestart. Je kan je aanmelden via 
onze	website.	En	op	4	maart	kan	je	voor	de	tweede	maal	meedoen	
aan de quiz van de ouderraad van Sint-Camillus in zaal Familia.

Dit jaar kan je zelf bepalen	tussen	welke	3	keuzefilms	er	kan	gekozen	
worden	op	het	openlucht	filmfestival	Ciné	Leopold.

Veel leesgenot

Paul	De	Malsche

Untitled-283   1 11/02/2016   9:53:13



BUURT MAAKT KORTFILM

24-01-2016 | Verslag infonamiddag kort-
film
Het	waren	spannende	momenten	voor	de	buurtwer-
king die namiddag. Er hadden niet veel mensen via 
mail	gereageerd	op	onze	oproep	om	langs	te	komen	
op	deze	eerste	infonamiddag.	Zouden	de	buurtbewo-
ners wel interesse hebben?

Maar	om	kwart	voor	twee	werd	al	gauw	duidelijk	dat	
er	 inderdaad	 interesse	was.	 Over	 de	 hele	 namiddag	
vespreid	kwamen	een	70	buurtbewoners	langs	om	te	
luisteren	naar	wat	we	van	plan	waren.

Regisseurs		Johan	en	Francis	lichtten	onze	plannen	toe.	
En dat was hoognodig want er deden al minder eviden-
te scenario’s en genres de ronde. Dus voor de liefheb-
bers,	veel	bloot	zal	er	niet	te	zien	zijn.	Maar	het	wordt	
een	fijne	film	met	een	beetje	humor	en	een	mooi	har-
verwarmend einde.  Heel veel werd er echter nog niet 
prijsgegeven,	want	we	willen	dat	het	voor	de	kijkers	
toch nog een beetje en verrassing is. Bijna alle aanwe-
zigen	waren	geïnteresseerd	om	mee	te	doen.	Wie	wou	
kon	met	zijn	praktische	vragen	bij	de	regisseurs	terecht.

Nadien was er een drankje en kon iedereen een formu-
lier invullen om aan te geven wat hij of zij wilde doen. 
Voor	de	schermen,	achter	de	schermen.	Want	ook	ach-
ter de schermen valt er heel wat te doen. 

Degenen die geïnteresseerd waren om mee te ac-
teren	 en	 figureren	 werden	 alvast	 op	 de	 foto	 gezet: 
maar liefst 50 buurtbewoners.

28-02-2016 | Tweede infodag en casting | 
zaal Familia | 14.30 uur
Dieter,	Katrien,	Jana,	Fons,	Zoë,	Toon	en	tientallen	an-
dere	buurtbewoners	doen	al	mee.	Maar	het	 is	zeker	
nog niet te laat om ook mee te doen. Er waren een 
aantal mensen die ons mailden dat ze niet aanwezig 
konden	zijn	op	de	eerste	infodag.	Daarom	organiseren	
we	op	zondag	28	februari	een	tweede infomoment. 

Kan	je	28	februari	absoluut	niet	langskomen	dan	kan	
je je nog steeds via onze website aanmelden: www.
elisabethwijk.be.

Op	de	beginpagina	kan	je	doorklikken	naar	een	formu-
lier waarin je de nodige gegevens kan invullen. Je kan 
zeggen of je voor of achter de schermen wil werken of 
beide. Je kan ook je foto doormailen. 

Wij	contacteren	in	de	loop	van	de	maand	maart	ieder-
een om te melden of hij/ zij kan meedoen en in welke 
rol.

     Foto’s:	Paul	De	Malsche.	

 
 Buurtwerking zoekt buurtbewoners 

die willen meespelen of meehelpen
 

 Er doen ook een aantal mensen uit de buurt mee die 
op	het	artistieke	vlak	hun	sporen	al	verdiend	hebben:

•	 Stedelijke	Academie	voor	Muziek,	Woord	en	Dans	
(SAMWD),	buurtafdeling	op	Paterssite	(orkest	o.l.v.	Kris	
Matthynssens)

•	 Eurudike	De	Beul	(theatergroep	Peeping	Tom)

•	 Paul	De	Malsche	en	Herman	Huys	(fotograaf)

•	 Francis	Vanhoutte	(regisseur/VRT	en	docent	film	KASK	
Antwerpen)

•	 Johan	Dehandschutter	(docent	film	KASK	Antwerpen)

•	 Michiel	De	Malsche	(componist)

•	 Abderrachid	Laachir	(theaterkostuumontwerper	en	
scenograaf)

•	 Kris	Matthynssens	(Goeyvaerts	String	Trio)

 Voor wie er nog aan twijfelde, het is duidelijk dat we 
van	plan	zijn	een	kwaliteitsfilm	te	maken.	

	 Maar	Iedereen	kan	meedoen,	man,	vrouw,	jong	en	
oud.	Wil	je	acteren?	Wel,	we	zoeken	nog	mannen,	
vrouwen en kinderen die zich zeker kunnen vrijma-
ken	op	zaterdag 23 en zondag 24 april. En voor de 
scène van 5 mei zoeken wij nog mannen die willen 
figureren	in	de	caféscène.	En	er	zijn	ook	nog	andere	
rollen waarvoor we mensen zoeken. 

	 Maar	we	hebben	ook	mensen	nodig	die	achter de 
schermen	werken.	Op	een	filmset	moeten	er	heel	
wat	praktische	zaken	geregeld	worden,	bijvoorbeeld	
zorgen	dat	er	tijdens	de	opnames	geen	mensen	op	
de set komen, de mensen de weg wijzen naar de set, 
toilet e.d.m, zorgen dat de mensen iets te drinken of 
te	eten	hebben	...		We	hebben	ook	bewoners	nodig	
die	de	set	willen	klaarzetten	en	het	decor	helpen	
bouwen.	Er	moeten	ook	bepaalde	attributen	gemaakt	
worden	en	later	moet	er	ook	promotie	gevoerd	wor-
den	(affiches	hangen).	Het	is	natuurlijk	een	unieke	
ervaring en je kan het resultaat met iedereen delen. 
Krijg	je	nu	echt	zin	...	Kom	dan	langs	28	februari.	Kan	
je echt niet langskomen, surf dan naar onze website 
en vul het formulier in. Heb je vragen, mail gerust 
naar info@elisabethwijk.be
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Elke derde zaterdag vd maand | Volxkeuken |
Masereelhuis	|	Truweelsstraat	85	|	19	-	20	uur	
Inschrijven:	volxkeuken@elisabethwijk.be.	Of	via	het	nummer	
0485	50	35	77.	Het	menu	kan	je	bekijken	op	www.elisabeth-
wijk.be.		Prijs:	4	EUR	(kansenpas	3	EUR)

04-03-2016	|	Quiz	ouderraad	Sint-Camillus	|	Zaal	
Familia	|	Truweelstraat	138	|	start	20	uur		
De	 tweede	 editie	van	deze	fijne	 schoolquiz	 in	 de	buurt.	 In-
schrijven	kan	via	johan.vonck@telenet.be	of	0476	46	68	32.

10-02	tot	26-03-2016	|	Dagen	Zonder	Vlees	|	www.
elisabethwijk.be 
Vorig jaar deed de Elisabethwijk het goed tijdens deze cam-
pagne.	Registreer	je	via	onze	link	op	ww.elisabethwijk.be.	

Zo	kom	je	automatisch	bij	de	groep	Elisabethwijk	terecht.

12-03-2016	|	Panelgesprek	over	psychiatrie	en	het	
wonderbaarlijke	dagelijkse	leven	|		Zaal	Familia

Meer	info	op	pagina	8

26-05-2016	|	Inspraakvergadering	wijkcirculatie-
plan	|	stadhuis|	19.30-21.30	uur

Meer	info	op	pagina	8

 
 Buurtwerking zoekt buurtbewoners 

die willen meespelen of meehelpen
 

 Er doen ook een aantal mensen uit de buurt mee die 
op	het	artistieke	vlak	hun	sporen	al	verdiend	hebben:

•	 Stedelijke	Academie	voor	Muziek,	Woord	en	Dans	
(SAMWD),	buurtafdeling	op	Paterssite	(orkest	o.l.v.	Kris	
Matthynssens)

•	 Eurudike	De	Beul	(theatergroep	Peeping	Tom)

•	 Paul	De	Malsche	en	Herman	Huys	(fotograaf)

•	 Francis	Vanhoutte	(regisseur/VRT	en	docent	film	KASK	
Antwerpen)

•	 Johan	Dehandschutter	(docent	film	KASK	Antwerpen)

•	 Michiel	De	Malsche	(componist)

•	 Abderrachid	Laachir	(theaterkostuumontwerper	en	
scenograaf)

•	 Kris	Matthynssens	(Goeyvaerts	String	Trio)

 Voor wie er nog aan twijfelde, het is duidelijk dat we 
van	plan	zijn	een	kwaliteitsfilm	te	maken.	

	 Maar	Iedereen	kan	meedoen,	man,	vrouw,	jong	en	
oud.	Wil	je	acteren?	Wel,	we	zoeken	nog	mannen,	
vrouwen en kinderen die zich zeker kunnen vrijma-
ken	op	zaterdag 23 en zondag 24 april. En voor de 
scène van 5 mei zoeken wij nog mannen die willen 
figureren	in	de	caféscène.	En	er	zijn	ook	nog	andere	
rollen waarvoor we mensen zoeken. 

	 Maar	we	hebben	ook	mensen	nodig	die	achter de 
schermen	werken.	Op	een	filmset	moeten	er	heel	
wat	praktische	zaken	geregeld	worden,	bijvoorbeeld	
zorgen	dat	er	tijdens	de	opnames	geen	mensen	op	
de set komen, de mensen de weg wijzen naar de set, 
toilet e.d.m, zorgen dat de mensen iets te drinken of 
te	eten	hebben	...		We	hebben	ook	bewoners	nodig	
die	de	set	willen	klaarzetten	en	het	decor	helpen	
bouwen.	Er	moeten	ook	bepaalde	attributen	gemaakt	
worden	en	later	moet	er	ook	promotie	gevoerd	wor-
den	(affiches	hangen).	Het	is	natuurlijk	een	unieke	
ervaring en je kan het resultaat met iedereen delen. 
Krijg	je	nu	echt	zin	...	Kom	dan	langs	28	februari.	Kan	
je echt niet langskomen, surf dan naar onze website 
en vul het formulier in. Heb je vragen, mail gerust 
naar info@elisabethwijk.be

KALENDER

	 30-04-2016	|	Schoolfeest	Sint-Camillus	|	Oude	
Molenstraat	

	 Het	thema	dit	jaar	is	‘schooltje	gezond’.	Het	wordt	een	
interessante	namiddag	met	optredens.	Meer	info	www.
sintcamillus.ksrw.be

	 28-02-2016	|	Tweede	infomoment	Kortfilm	|	zaal		
Familia	|	Truweelstraat	138	|	14.30	uur

	 Grijp	je	kans	om	mee	te	doen	aan	dit	uniek	buurtproject.	Ti-
jdens	deze	namiddag	geven	we	meer	info	over	het	project	en	
kan je je kandidaat stellen om mee te doen.

	 Kom	je	langs?	Mail	naar	siri.vanhove@sint-niklaas.be

Activiteiten kunstencentrum Bleek :  www.bleek.eu

Activiteiten masereelhuis:  www.masereelhuis.be
3

 Eerste en laatste donderdag vd maand | kaarting 
café	zaal	Familia	|	13.30	-	17	uur

	 Een	organisatie	van	Okra.

 Elke dinsdagavond | turnen | café zaal Familia | 
	 19	-	20	uur

	 Een	organisatie	van	Okra.		
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IEDEREEN KAN MEEDOEN AAN 
DEZE QUIZ IN DE  BUURT
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Zaterdag 12 maart 2016 | Panelgesprek ‘over psychia-
trie en het wonderbaarlijke dagelijkse leven’ | Zaal Fa-
milia | Truweelstraat 138
Het masereelhuis organiseerde eind 2015 en begin 2016 
vier	avonden	over	psychiatrie	en	het	wonderbaarlijke	dage-
lijkse	leven.	De	laatste	avond	in	deze	reeks	vindt	plaats	op	
12	maart.	Dan	kan	je	een	panelgesprek	bijwonen	met	men-
sen	uit	de	pychiatrische	zorg,	werkgevers,	vakbonden	en	er-
varingsdeskundige cliënten. 

Sprekers	zijn:	Stephan	De	Bruyne	(hoofdarts	PC	Sint-Hiërony-
mus),	Julien	Van	Geertsom	(voorzitter	POD	maatschappelijke	
integratie, armoedebestrijding, sociale economie en groot-
stedenbeleid),	Marc	Buysse	(voorzitter	ACV	Oost-Vlaanderen)	
en Vanessa De Roo. Verder ook een woordvoerder van de 
werkgeversorganisaties,	de	cliëntenvereniging	Uilenspiegel	
en	de	familiebelangenvereniging	Similes.	Deze	panelleden	
geven	vanuit	hun	deskundigheid	hun	visie	over	de	psychia-
trie en het dagdagelijkse leven. Nadien is het de bedoeling 
dat	het	publiek	deze	panelleden	kritisch	gaat	bevragen.	

Moderator	is	Guy	Van	Vliet.	De	toegang	is	gratis.

Donderdag 26 mei 2016 | Inspraakvergadering wijkcir-
culatieplan  | stadhuis | 19.30 uur tot 21.30 uur
Vandaag doorkruist dolend en doorgaand autoverkeer kris-
kras de wijken in de binnenstad. Dat bezorgt de bewoners 
heel wat overlast. Het stadsbestuur wil de leefbaarheid in 
de stadskern verbeteren door de verkeercirculatie op wijkni-
veau te herdenken, in functie van wie er woont en echt moet 
zijn. Dat is onbegonnen werk zonder de inbreng van ieder-
een die in de stadswijken woont en leeft.

Een verkeersveilige stad waar het aangenaam vertoeven is, 
daar	wil	Sint-Niklaas	echt	werk	van	maken.	Om	dit	in	praktijk	
te brengen gaat het stadsbestuur, in uitvoering van het nieu-
we	 mobiliteitsplan,	 een	 vernieuwd	 verkeerscirculatieplan	
opmaken	voor	de	binnenstad.	Het	opzet	 is	minder	verkeer	
in	de	woonstraten	en	dus	meer	(adem)ruimte	in	de	buurt.	De 
fiets zal door de circulatiemaatregelen het snelste vervoer-
middel worden in de stad. Daarbij dient ook rekening gehou-
den	met	de	uitbouw	van	het	fietsnetwerk,	zoals	voorzien	in	
het	fietsinfrastructuurplan.

Om	een	degelijk	circulatieplan	te	kunnen	opmaken,	dat	vol-
doet aan het streven naar een leefbare, verkeersveilige stad, 
is uw mening van essentieel belang. Het stadsbestuur wil 
samen met u als bewoner, ondernemer, handelaar, organisa-
tie,…	in	gesprek	gaan	over	mogelijke	circulatiemaatregelen	
in uw wijk en over de randvoorwaarden die daarmee samen-
hangen. Samen met u willen we een zo goed mogelijk ant-
woord	bieden	op	de	knelpunten	in	uw	wijk	inzake	mobiliteit.	
U	bent	 immers	de	ervaringsdeskundige	die	uw	buurt	kent,	
zoals geen ander. 

Om	praktische	redenen	vragen	wij	om	vooraf	 in	te	schrijven	via	e-mail:	
wijkcirculatie@sint-niklaas.be	(met	vermelding	van	naam,	aantal	perso-
nen	en	uw	wijk).	Ook	wanneer	u	niet	aanwezig	kan	zijn,	kan	u	uw	mening	
kwijt via dit mailadres.

 

BINNENKORT IN DE BUURT
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Paul	De	Malsche
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Een	kwaliteitsfilm	maken	kost	helaas	veel	geld	(bv.	huur	technisch	materiaal)	.	We	hebben	bij	allerlei	instanties	
subsidiedossiers	ingediend,	maar	de	pot	met	middelen	is	beperkt.	Daarom	willen	we	aan	crowdfunding	doen.	
Het	interessante	is	dat	iedereen	een	stukje	film	kan	kopen.	En	je	krijgt	er	altijd	iets	voor	terug.		Al	vanaf	10	EUR	
kan	je	ons	steunen.	Maar	hoe	meer	je	geeft,	hoe	meer	je	uiteraard	krijgt.

 Kies zelf mee welke keuzefilm je deze zomer op ons filmfestival wil zien.
	 Elk	jaar	organiseren	wij	het	tweede	weekend	van	Ciné	Leopold	‘de	keuze	van	het	publiek’.	Het	publiek	kan		

tussen	3	films	kiezen.	DIt	jaar	geven	we	een	lijst	van	10	films	waaruit	je	3	films	kan	selecteren.	Uit	de	top	3	
van	de	buurtbewoners	kan	het	publiek	later	kiezen.	STEM vóór 31 maart! 
Je kan via onze website info@elisabethwijk.be jouw top 3 makkelijk en snel aanvinken op een formulier.

 1. The Great Dictator	(1940)	|	124	min	|	satire	van	en	door	Charles	Chaplin

 2. The Artist	(2011)	|	100	min	|	Franse	film	zonder	dialogen.	De	carrière	van	George	Valentin,	superster	van	de	stomme	
film	wordt	bedreigd	door	de	komst	van	de	geluidsfilm	|Basil	Hoffman,	Jean	Dujardin,	Malcolm	McDowel

	 3.	Chocolat	(2000)		|	96	min	|	romantisch	verhaal	van	de	regisseur	Lasse	Hallstrom	met	Johnny	Depp,	Lena	Olin,	Juliette	
Binoche

	 4.	The Homesman	(2014)	|	122	min	|	roadmovie	met	Tommy	Lee	Jones,	James	Spader,	John	Lithgow

 5. The Gods must be crazy I		(1980)	|	109	min	|	actie,	avontuur	met	Marius	Weyers	en	Sandra	Prinslo

 6. Hugo	(2011)	|	126	min	|	avontuur	met	Christopher	Lee,	Jude	Law,	Ben	Kingsley

	 7.	The Grand Budapest Hotel	(2014)	|	120	min	|	historische	film	met	Adrien	Brody,	Harvey	Keitel,	Edward	Norton,	Wil-
lem Dafoe …

	 8.	Beasts of the southern wild	(2012)	|	89	min	|	meeslepend	verhaal	waarin	fantasie	en	werkelijkheid	op	schitterende	
wijze	worden	afgewisseld	|	geen	professionele	acteurs

	 9.	Paradise trips (2015)	|	89	min	|	komedie	met	Jeroen	Perceval	en	Gene	Bervoets

 10. Turist (2014)	|	120	min	|	Een	gelukkig	Zweeds	gezin	is	op	skivakantie.	Als	er	plotseling	een	lawine	plaatsvindt	
wordt	alles	anders.	De	vader	blijkt	laf	en	egoïstisch	te	reageren.	Van	regisseur	Ruben	Östland.	Met	Kristofer	Hivju.

 

10 EUR | ALLE KLEINTJES ...

•	 Een	exclusieve	HD-link	van	de	online	première!

25 EUR | 1 seconde-LIEFHEBBER (= voordeel 10 EUR+ ...

•	 Je	naam	als	sponsor	in	de	aftiteling!

•	 1	secondestrip	(uitprint	van	jouw	sec.	i/d	film).

50 EUR | 2 seconden-SUPPORTER (=  voordeel 25 EUR* + ...

•	 2	secondestrip	(i.p.v.	1	sec.*).

• Je naam of bedrijfsnaam komt i/d eindgeneriek onder 
“MET	DANK	AAN”.

100 EUR | 4 seconden-VIP SUPPORTER (= voordeel 50 EUR* 
+ ...  

•	 2	avant-première	kaartjes	(i.p.v.	1*).

• Persoonlijke bedankvideo. 

•	 DVD	of	BlueRay	of	usb-stick	van	de	film.	

•	 A3	poster.	

250 EUR | 10 seconden-SPONSOR (= voordeel 100 EUR+ ...    

•	 Je	naam	als	sponsor	in	de	aftiteling.	

•	 Het	logo	van	je	bedrijf	wordt	op	de	website	geplaatst	&	
in	alle	communicatie	(voor	&	na	de	realisatie)	+	logo	in	
de eindgeneriek.

•	 3	DVD’s	of	Blu-Ray’s	of	usb-stick	van	de	film.

500 EUR | 20 seconden-VIP SPONSOR

•	 Speciale	credit-titel:	‘’Vip	Sponsor’.’

•	 4	avant-première	kaartjes	(i.p.v.	2).

• Persoonlijke bedankvideo.

•	 Uw	naam	komt	onder	de	noemer	‘VIP	SPONSOR’	op	de	
aftiteling. 

•	 Groot	logo	van	uw	bedrijf	+	website	in	de	aftiteling.

•	 3	DVD’s	of	Blu-Rays	of	usb-stick	v/d	film.

•	 A2	poster!		

•	 Op	de	première	projecteren	we	de	logo’s	van	onze	VIP	
sponsors	terwijl	de	mensen	plaats	nemen.

1000 EUR | 40 seconden-CO-PRODUCENT 

•	 Exclusieve	credit-titel:	‘’Co-Producent’’.

•	 Vermelding	logo	groot	scherm	tijdens	de	première.

•	 4	avant-première	kaartjes.

•	 Informatieve	kijk	(3u,	juni	of	juli)	achter	de	schermen	
vd	postproductie!

• Persoonlijke bedankvideo.

•	 Uw	naam	komt	onder	de	noemer	‘Co-producent’	op	
de	aftiteling	en	de	communicatie	rond	deze	film.

•	 Groot	logo	van	je	bedrijf	+	website	in	de	aftiteling.

•	 Logo	van	bedrijf	op	de	filmaffiche.

•	 3	DVD	of	BlueRay	of	usb-stick	van	de	film	met	incl.	
‘’Behind	the	Scenes’’.

•	 A1	poster!

•	 Je	staat	ook	in	de	begingeneriek	bij	“deze	film	kwam	
tot	stand	dankzij	de	steun	van”.

•	 We	zorgen	ervoor	dat	je	bedrijf	een	zeer	prominen-
te	plaats	krijgt	in	alle	communicatie	&	social	media	
wanneer	de	persaandacht	stijgt.

•	 We	maken	een	getuigen-video	waarin	je	als	bedrijf	
je	engagement	voor	dit	bijzondere	project	uitlegt.	
Dit	verspreiden	we	via	social	media	&	de	website.	
(indien	gewenst)

•	 Beschikbare	sponsorplaatsen:	3*	

1500 EUR |  ASSOCIATE PRODUCER-1 minuut (= voor-
deel 1000 EUR* + ...

•	 Exclusieve	credit-titel:	‘’associate	producer’’.

•	 6	avant-première	kaartjes	(i.p.v.	4*).

•	 Uw	naam	komt	onder	de	noemer	‘Associate	produ-
cer’	op	de	aftiteling	en	de	communicatie	rond	deze	
film.

•	 A0	poster!	

•	 Unieke	map	van	de	film,	compleet	met	setfoto’s,	
concept	tekeningen,	het	originele	scenario...

•	 Beschikbare	sponsorplaatsen:	2*

 *contacteer	ons	voor	beschikbaarheid

 

Wil	je	ons	steunen?	Je	kan	je	gift	storten	op	rekeningnummer	BE	48	0000	0556	0827	(Buurtwerk)
	 		 	 	 Graag	vermelden	‘GIFT	kortfilm	EW’.		Wij	bezorgen	u	een	betalingsbewijs.		Wil	je	liever		 	 	

	 	 	 cash	een	klein	bedrag	geven,	mail	ons	dan	naar	info@elisabethwijk.be	of	bel	naar	0485	55			 	
	 	 	 49	83.	Je	krijgt	dan	een	betalingsbewijs.	6
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Siri Van Hove, 
buurtwerkster     

Tijs Van Hoyweghen, 
straathoekwerker

COLOFON
Buurtkrant met steun van het Sint-Niklase stadsbestuur, dienst samenleving, cel buurtwerk.
Werkten	mee	aan	deze	krant:	Johan	Dehandschutter,	Johan	Vonck,		Jan	Smet,	Gudrun	Van	den	Bulck	en	Siri	Van	Hove.	Foto’s:	Paul	De	Malsche

V.U.:	Sofi	e	Heyrman,	schepen	welzijn,	Abingdonstraat	99,	Sint-Niklaas.

Website:	www.elisabethwijk.be

0498	58	09	69

politie.elisabethwijk
@sint-niklaas.be

info@elisabethwijk.be

0485	55	49	83	
03	778	37	36
siri.vanhove@sint-niklaas.be

0496	58	31	33	
tijs.vanhoyweghen@sint-niklaas.be

Mark Gielen, 
wijkagent

 Kies zelf mee welke keuzefi lm je deze zomer op ons fi lmfestival wil zien.
	 Elk	jaar	organiseren	wij	het	tweede	weekend	van	Ciné	Leopold	‘de	keuze	van	het	publiek’.	Het	publiek	kan		

tussen	3	fi	lms	kiezen.	DIt	jaar	geven	we	een	lijst	van	10	fi	lms	waaruit	je	3	fi	lms	kan	selecteren.	Uit	de	top	3	
van	de	buurtbewoners	kan	het	publiek	later	kiezen.	STEM vóór 31 maart!
Je kan via onze website info@elisabethwijk.be jouw top 3 makkelijk en snel aanvinken op een formulier.

 1. The Great Dictator	(1940)	|	124	min	|	satire	van	en	door	Charles	Chaplin

 2. The Artist	(2011)	|	100	min	|	Franse	fi	lm	zonder	dialogen.	De	carrière	van	George	Valentin,	superster	van	de	stomme	
fi	lm	wordt	bedreigd	door	de	komst	van	de	geluidsfi	lm	|Basil	Hoffman,	Jean	Dujardin,	Malcolm	McDowel

	 3.	Chocolat	(2000)		|	96	min	|	romantisch	verhaal	van	de	regisseur	Lasse	Hallstrom	met	Johnny	Depp,	Lena	Olin,	Juliette	
Binoche

	 4.	The Homesman	(2014)	|	122	min	|	roadmovie	met	Tommy	Lee	Jones,	James	Spader,	John	Lithgow

 5. The Gods must be crazy I		(1980)	|	109	min	|	actie,	avontuur	met	Marius	Weyers	en	Sandra	Prinslo

 6. Hugo	(2011)	|	126	min	|	avontuur	met	Christopher	Lee,	Jude	Law,	Ben	Kingsley

	 7.	The Grand Budapest Hotel	(2014)	|	120	min	|	historische	fi	lm	met	Adrien	Brody,	Harvey	Keitel,	Edward	Norton,	Wil-
lem Dafoe …

	 8.	Beasts of the southern wild	(2012)	|	89	min	|	meeslepend	verhaal	waarin	fantasie	en	werkelijkheid	op	schitterende	
wijze	worden	afgewisseld	|	geen	professionele	acteurs

	 9.	Paradise trips (2015)	|	89	min	|	komedie	met	Jeroen	Perceval	en	Gene	Bervoets

 10. Turist (2014)	|	120	min	|	Een	gelukkig	Zweeds	gezin	is	op	skivakantie.	Als	er	plotseling	een	lawine	plaatsvindt	
wordt	alles	anders.	De	vader	blijkt	laf	en	egoïstisch	te	reageren.	Van	regisseur	Ruben	Östland.	Met	Kristofer	Hivju.

 

Wil	je	ons	steunen?	Je	kan	je	gift	storten	op	rekeningnummer	BE	48	0000	0556	0827	(Buurtwerk)
	 		 	 	 Graag	vermelden	‘GIFT	kortfi	lm	EW’.		Wij	bezorgen	u	een	betalingsbewijs.		Wil	je	liever		 	 	

	 	 	 cash	een	klein	bedrag	geven,	mail	ons	dan	naar	info@elisabethwijk.be	of	bel	naar	0485	55			 	
	 	 	 49	83.	Je	krijgt	dan	een	betalingsbewijs.	

Gerrit Heirbaut, 
voorzitter bewonerscomité

7
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 Vrijdag 4 maart | Quiz Sint-Camillus | 20 uur | zaal 
Familia | Truweelstraat 138

 Vorig	jaar	werd	voor	de	eerste	maal	in	zaal	Familia	een	quiz	geor-
ganiseerd door de ouderraad van buurtschool Sint-Camillus. Het 
was	een	overdonderend	succes	met	39	ploegen.	Onder	de	deelne-
mers zaten ook heel wat mensen uit de buurt. Logisch dat er  dus 
een	tweede	editie	komt.	Een	ploeg	bestaat	uit	maximaal	4	perso-
nen		(20	EUR	per	ploeg).	

 Dus heb je zin om mee te doen? Schrijf je dan in via johan.vonck@
telenet.be	of	0476	46	68	32.

 

 Zaterdag 20 februari | Volxkeuken | Masereellhuis | 
Truweelstraat 85 | Pittige paprikaschotel 

  Kom mee  genieten van dit hartig gerecht, met aan het fornuis 
onze	chefkok	René.	Paprika’s,	chilivlokken	en	mosterdpoeder:	een	
combinatie voor vurige gasten...

	 Een	Volxkeuken	is	een	gezellig,	gezond	en	goedkoop	eetmoment	(4	
EUR	volwassene,	3	EUR	kind	/12	jaar.	Kansenpas	3	EUR	volwassene	
en	2.50	EUR	kind).	Telkens	van	19	tot	20	uur,	elke	derde	zaterdag	
van	de	maand.	Je	kan	het	menu	bekijken	op	www.elisabethwijk.be.

 Als je komt eten moet je wel inschrijven. Dit kan tot de woensdag 
voorafgaand	aan	de	maaltijd	(tot	19	uur).	Inschrijven	kan	enkel	via	
het	nummer	0485	50	35	77	of	mail	naar	volxkeuken@elisabethwi-
jk.be.	Er	is	steeds	een	vegetarisch	alternatief	mogelijk.	Graag	ver-
melden bij inschrijving.  

 

 Nieuwe voetpaden in Prinses Marie-Joséstraat en 
Dr. Van Raemdonckstraat

 Begin	december	2015	begonnen	de	werken	aan	het	voetpad	in	de	
Prinses	Marie-Joséstraat.	De	aanleg	(inclusief	bouwverlof)	hebben		
een	 tijdje	aangesleept.	 	 In	de	Dr.	Van	Raemdonckstraat	ging	het	
gelukkig heel wat sneller.

	 Het	is	de	bedoeling	dat	als	er	in	de	toekomst	nog	voetpaden	in	de	
buurt	heraangelegd	worden,	 dat	met	dezelfde	 tegel	zal	zijn.	Wij	
proberen	je	op	de	hoogte	te	houden	welke	voetpaden	er	in	de	toe-
komst	aan	de	beurt	komen.	Waarschijnlijk	weten	we	in	april	meer.

 

 Zaterdag 16 januari 2016 | Nieuwjaarsreceptie |  
Prins Leopoldplein 

 Op	zaterdag	16	januari	was	er	onze	jaarlijkse	nieuwjaarsreceptie	
op	het	Prins	Leopoldplein.	De	buurtwerking	trakteerde	de	buurt-
bewoners		op	een	lekker	glaasje	jenever,	glühwein,	warme	choc-
olademelk	of	 soep.	 	Met	het	vele	 lekkers	dat	de	buurtbewoners	
meebrachten werd een heuse buffettafel gevormd.

 Het is het moment om samen met de buren een glaasje te drinken 
en om nieuwe bewoners en vrijwilligers in de buurt te leren ken-
nen.		En	het	viel	op	dat	er	dit	jaar	heel	wat	nieuwe	jonge	buurtbe-
woners	langskwamen.	Ondertussen	werden	ook	de	plannen	voor	
de	kortfilm	al	wat	informeel	toegelicht.	Om	het	project	te	finan-
cieren	ging	de	opbrengst	van	de	verkoop	van	het	Ciné	Leopoldbier	
en	cava	integraal	naar	de	film.	Er	werd	maar	liefst	296 EUR	opge-
haald. 

 NIEUWS!

Paul	De	Malsche

Paul	De	Malsche
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