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Beste buurtbewoner,
Het is lente en dus tijd voor een nieuwe buurtkrant.
In deze krant heel wat nieuws. Graag roepen wij je op om
met de buurt mee te stappen in Den Optocht op 28 mei. Deze
tocht is geïnspireerd op de bloemenstoet van weleer, maar
is veel meer dan dat. Lees er meer over op pagina 3. Aan
activiteit ontbreekt het alvast niet in de wijk. Zo krijg je een
verslag van de toelichting op de infoavond over de Paterskerk
en de kloostertuin. We zoeken nog een naam voor de nieuwe
polyvalente zalen in de Paterskerk. Doe zeker mee aan de
wedstrijd want je kan heel wat filmtickets winnen. De kindernamiddag eind februari met vzw De Gemeenschap in Zaal
Familia was ook een succes.
Binnenkort wordt onze wijk hopelijk ook De Warmste Wijk.
En daar kan jij voor zorgen. Lees meer op pagina 5. Eind dit
schooljaar vertrekt de muziekacademie van de Paterssite.
Daarom nodigen wij je op 25 juni graag uit op hun afscheidsconcert in de kloostertuin. Verder is er nog een warme
oproep van een bewoonster voor het aanleggen van geveltuintjes, doen we een oproep om de vuilniszakken correct
buiten te zetten en maken we ook graag wat reclame voor
‘Sint-Niklaas vraagt senioren ten dans’ en de buitenspeeldag.
Veel leesgenot.
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VERSLAG INFORMATIEMOMENT
PATERSSITE, 30 MAART 2017
De sokkel als verbindend element
Om de Paterskerk en de twee nieuwe woonvleugels te laten samenwerken als één geheel, wordt een verhoogde
sokkel rondom de kloostertuin gemaakt. Deze sokkel verbindt de gebouwen en accentueert de kloostertuin in het
midden.
Door deze sokkel te verhogen ten opzichte van de kloostertuin wordt een overgang gevormd. Enerzijds vormt deze
een ‘buffer’ tussen de straat en publieke tuin – hierdoor
wordt de tuin als intiemer ervaren. Anderzijds vormt deze
een ‘drempel’ tussen de publieke tuin en de privéwoning
zodat de bewoners zich de woningen kunnen toe-eigenen.

De gaanderij en de kerk
De sokkel vormt de rondgang rond de tuin; dit is geen esthetisch bindmiddel. De toegang tot elke woning gebeurt
overdekt. Ter hoogte van de Paterskerk wordt de rondgang
gebruikt als terras.
Om een heldere en leesbare toegankelijkheid van de site
te krijgen, wordt aan de straat een ruime doorgang tot de
site gecreëerd en een ‘x-factor’ toegevoegd die het gezicht
van de Paterssite naar de buurt toe maken. De kerk wordt
losgeknipt van andere gebouwen en als oriëntatiepunt
benadrukt.

Doorzichten en openheid
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Door de gebouwen los te trekken van elkaar ontstaan
doorzichten. Vanop straat zie je glimpen van de wondere
wereld op de site. Via doorzichten op strategische plaatsen wordt de passant uitgenodigd om de kloostertuin te
ontdekken.
Een van de uitgangspunten is dat het bestaande klooster
wordt afgebroken – de positionering geeft immers inkijk
naar de achterliggende gebouwen. Dit geeft de opportuniteit om een nieuwbouw zó te ontwerpen dat hier ditmaal
geen ‘achtergevel’ gebouwd wordt maar deze achterliggende zone een volwaardig statuut krijgt. Hierdoor strekt
de site zich uit tot aan de tweede kerkhofmuur. Zo wordt
de gelaagdheid van de site erkend en opnieuw zichtbaar
gemaakt.

De Paterskerk
De bijgebouwen aan de kerk worden afgebroken. Hierdoor gaat de kerk op zichzelf staan. Op het gelijkvloers
worden nieuwe ramen gemaakt in de kerk. Hierdoor
wordt de kerk opengegetrokken naar de buurt en de
kloostertuin. De drie bestaande zalen van Familia krijgen
een plaats in de Paterskerk.
Een box wordt in het bestaande volume van de kerk 		
geschoven als scheiding tussen het koor en het schip.
Op die manier worden de drie gevraagde zalen gevormd:
de grote polyvalente zaal komt in het schip terecht,
de kleine polyvalente zaal in het koor en de box bevat de
vergaderzaal. De box dient ook als gemeenschappelijke 		
inkom en bevat alle ondersteunende functies zodat de 		
monumentaliteit van de kerk wordt behouden.
2

De overdekte inkom bevindt zich aan de zijgevel in de 		
kloostertuin, op de verhoogde sokkel.

Paul De Malsche
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INRICHTING KLOOSTERTUIN

		 De Elisabethwijk neemt deel aan

Den Optocht

Zondag 28 mei 2017

De kloostertuin is zo ontworpen dat die een rustige ontmoetingsplek vormt voor de buurt. Het ontwerp gaat uit van
de eigenschappen van de ‘Hortus Conclusis’, een omsloten
kloostertuin met een rondgang en een centrale ontmoetingsplaats, die we in dit geval uitvergroten tot een rustig gazon.
Nuances liggen in de detailuitwerking van dit gazon. Bol- en
knolgewassen zorgen voor kleur en geur in de 4 seizoenen.

De Elisabethwijk Neemt
Opzettelijk in Potsierlijke
Tenues deel aan den
Optocht:
in Clowneske corsages,
Historisch incorrect en
met veel Tierlantijntjes.

Na de bloei worden deze knolgewassen gemaaid, om nadien
in het najaar terug kleur te brengen in de tuin. De markante bestaande bomen (Magnolia, Rode beuk en linde) blijven
behouden en worden aangevuld met enkele hoogstammige
bomen.

WEDSTRIJD
Bedenk een originele naam voor de zalen in
de Paterskerk en win filmtickets

Naar aanleiding van 800 jaar Sint-Niklaas organiseren Kunstencentrum Bleek, d’Academie van
Sint-Niklaas en de reuzengilde op 28 mei een grote stoet doorheen de stadskern. De Elisabethwijk
zou graag met zoveel mogelijk buurtbewoners
deelnemen aan Den Optocht. Dos je dus maar uit,
doe eens wat je anders niet durft en dan stappen
we samen mee in deze ongelofelijke tocht.

				

De Paterskerk wordt vanaf het najaar 2017 grondig gerenoveerd en heringericht. De architecten hebben in het gebouw
drie zalen getekend: een grote polyvalente ruimte, een kleine
polyvalente ruimte en een vergaderzaal.
Om deze zalen een naam te geven, wordt een wedstrijd ingericht, onder de noemer: ‘Bedenk een originele naam voor
de zalen in de Paterskerk’. De winnaar krijgt 50 tickets voor
Siniscoop. De enige voorwaarde voor de inzendingen is dat de
namen een onderling verband hebben. Deelnemen kan tot 15
mei 2017 via www.paterssite.be. Er liggen ook wedstrijdformulieren aan de infobalie van het stadhuis en in de Bib.
In de loop van de zomer wordt de winnaar bekend gemaakt.
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Route

Start aan d’ Academie. Dan stappen we naar
de Boonhemstraat en vervolgens Casinostraat,
Stationsstraat richting Station, Prins-Alberstraat,
Regentieplein, Regentiestraat, Stationsstraat
richting Markt, Markt met choreografie, Parklaan
tegen de richting in naar het Park.			

We verzamelen op de parking van Zaal Familia en dit
om 11.30 u. Van daaruit vertrekken we samen naar de
parking van de Stadsschouwburg.

		
Zin om mee te doen ...laat het weten!
Mail ons op info@elisabethwijk.be. Wij houden je
dan op de hoogte en voor wie niet weet hoe er aan
te beginnen trachten we ook nog een workshop te
3
organiseren.
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WAT’S GEBUURD?

26-02-2017 | Kindernamiddag | Zaal
Familia
Op 26 februari organiseerde vzw De Gemeenschap in samenwerking met de Elisabethwijk, de Stad en Circuspunt
in Zaal Familia een kinderfeest.
Vzw De Gemeenschap is een divers jeugdhuis dat zich inzet voor de samenleving, de uitwisseling tussen verschillende culturen wil stimuleren en jongeren en ouderen
dichter bij elkaar brengen. Met dit kinderfeest wilden zij
in de eerste plaats de kinderen in de watten leggen, maar
ook de banden aanhalen tussen hen en de Elisabethwijk.
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Meer dan 50 kinderen tussen 4 en 12 jaar haalden straffe
toeren uit in de Circusschool en maakten zelf gezonde
en lekkere hapjes onder de deskundige begeleiding van
Logo. Tien enthousiaste jongeren van De Gemeenschap
leidden dit megaleuke kinderfeest in goede banen.
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06-03-2017 | Première film Sprakeloos | Siniscoop
De zesde maart was het zover. In de Siniscoop, op een
paar honderd meters van zijn ouderlijk huis, ging de verfilming van Tom Lanoyes boek ‘Sprakeloos’ in première.
De Siniscoop was voor deze gelegenheid volledig uitverkocht. Voor de organisatoren van het buurtproject Sprakeloos in de Buurt (2010) was het een fijn weerzien. De
reacties over de film waren verdeeld, maar dat hij aanleiding geeft tot diepgaande gesprekken is een feit.

Wa

Ook

•

Vra
hoe
ver
ling
heb

•

Vra
bet
den
zigi
con
me
een

•

Doo
in t
kom

•

Han

•

Spr

19-03-2017 | Infomoment|tijdscapsule
Het was een bijzondere ervaring. Alles stond klaar, de
zaal, affiches, hapjes en een drankje. Maar enkel de buurtbewoners ontbraken. We waren een beetje verbaasd,
want dit was nog nooit eerder gebeurd. We hadden geen
idee wat de reden was. Viel het samen met een andere
afspraak, stond er verkeerde info op onze uitnodiging,
was iedereen het vergeten of was het geen fijn initiatief?
Nadien werd duidelijk dat het tijdstip voor heel wat mensen nogal ongelukkig viel. We zijn dus in ieder geval van
plan dit project later te hernemen.
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KALENDER
Elke derde zaterdag van de maand | Volxkeuken |
Masereelhuis | Truweelsstraat 85 | 19 tot 20 uur
Inschrijven: volxkeuken@elisabethwijk.be. Of via het nummer 0485 50 35 77. Het menu kan je bekijken op www.elisabethwijk.be. Geen volxkeuken in januari.

19-04-2017 | Buitenspeeldag | Elisabethplein |
“De Warmste Wijk” kadert in een Europees project. Samen met de inwoners willen we duurzame én aangename plekken maken om te wonen en te leven.
Onze woningen zijn verantwoordelijk voor een groot
deel van de CO2 uitstoot. Met “De Warmste Wijk” maken
we mensen letterlijk warm om hun huizen energiezuiniger te maken. Dat is niet alleen goed voor het milieu,
het zorgt ook voor meer comfort én het levert een fikse
besparing op.

De Elisabethwijk wordt “De Warmste Wijk” van
Sint-Niklaas
Samen met de bewoners willen we de wijk duurzamer
maken door het energiepeil van de woningen te verbeteren. Dat kan al met minieme gedragswijzigingen,
maar ook door kleine en grotere aanpassingen aan de
woning uit te voeren.

Iedereen tussen 6 en 12 jaar kan komen spelen op het
Elisabethplein. Van 13 tot 17 uur. Meer info op www.sintniklaas.be/buitenspeeldag.

23-04-2017 | Startmoment De Warmste Wijk | cafetaria Zaal Familia | 9.30 tot 12.30 uur
Heel interessant infomoment om samen van de Elisabethwijk de Warmste Wijk te maken. Meer info op p. 5

25-04-2017 | Infomoment zonnepanelen | Zaal
Familia | vanaf 19.30 tot 22 uur | gratis
Hier kom je alles te weten over de werking en onderdelen
van een zonnepaneleninstallatie. Meer info op pagina 8.
Inschrijven:dewarmstewijk@sint-niklaas.be of 03 778 32 04

Wat kan jij doen?

•

•

•

Ook jij kan op verschillende manieren meewerken.

28-05-2017 | Den Optocht | start | 13.30 uur

Vraag een energiescan aan. Een deskundige onderzoekt
hoe je door je gedrag te veranderen minder energie
verbruikt. In het verslag vind je een lijst van aanbevelingen: kleine gedragswijzigingen die een grote invloed
hebben op je energiefactuur.

Grijp je kans om mee te doen aan dit uniek project. De
stoet wordt gevormd om 12 uur aan de parking van de
stadsschouwburg. Meer info op pagina 3.

Vraag een energieaudit aan en laat je huis energetisch
beter scoren. Een deskundige verkent je huis van beneden tot boven en doet aanbevelingen voor gedragswijzigingen en een eventueel renovatietraject. Heb je al
concrete renovatieplannen? Dan helpt de specialist je
met praktische tips. Hij of zij maakt een overzicht voor
een renovatieplanning en een kosten-batenanalyse.
Door de komende vier jaar regelmatig je meterstanden
in te voeren, kunnen we de resultaten opvolgen en
komen we te weten welke aanpak het beste werkt.

•

Hang een affiche op om de campagne bekend te maken.

•

Spreek je buren aan over deze campagne.
Meer info vind je op www.dewarmstewijk.be

25-06-2017 | Afscheidsconcert muziekacademie |
tuin Paterssite | 11 tot 13 uur
De muziekacademie verlaat de Paterssite. Als afscheid
organiseren wij een mooi concert. Nadien is er tijd voor een
drankje en koffiekoeken. Bij slecht weer in zaal Familia.

Activiteiten kunstencentrum Bleek | Truweelstraat
121
Neem een kijkje op www.bleek.eu

Activiteiten Masereelhuis| Truweelstraat 85
Neem een kijkje op www.masereelhuis.be

Eerste en laatste donderdag vd maand | Kaarting
café zaal Familia | 13.30 tot 17 uur
Een organisatie van Okra.
5
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Vuilnis buiten? Niet te vroeg, niet te laat
Na 18 uur de dag voor de ophaling of vóór 6 uur de
dag van de ophaling.

Afval dat te vroeg of te laat wordt aangeboden, wordt aanzien als sluikstort. Dit kan leiden tot een
GAS-boete van 50 EUR tot 350 EUR. Wie zijn afval elders dumpt, maakt zich schuldig aan een ernstigere vorm van sluikstort. Hiervoor riskeer je een boete tot 1000 EUR of meer.
GAS-pv’s 2016 in cijfers: 53 voor te vroeg/te laat aanbieden, 63 voor zwerfvuil, 45 voor sluikstort op
openbaar domein.
Op de MIWA-ophaalkalender kan je aﬂezen welk afval je wanneer moet buitenzetten.
Houd je, om een goed verloop te garanderen, ook aan de volgende regels:
1. Sorteer correct.
2. Bied je afval aan op de juiste dag zoals aangeduid op jouw kalender.
3. Bied je afval tijdig aan: ná 18 uur ’s avonds de dag voor de ophaling of vóór 6 uur ‘s morgens de

dag van de ophaling.

Waarom?
De rondes van de ophaalwagens starten al om 6 uur ’s morgens. Afval dat te laat wordt aangeboden,
moet opnieuw binnen genomen worden en opnieuw (tijdig!) aangeboden worden de volgende ophaaldag.
Opgelet: tijdens wegenwerken in jouw buurt kunnen ophaalrondes veranderen. Zeker dán is het ook
belangrijk je afval tijdig buiten te zetten.

Laat het ons weten op het nummer 03 778 30 30.
Bron: politie Sint-Niklaas

4 april 2017 | Elisabethcup
Sambavoetbal op het Elisabethplein.
Het Koningin Elisabethplein is al jaren een aantrekkingpool voor jonge voetballertjes uit de buurt.
Het straathoekwerk en de vzw Jos organiseren samen
met de jongeren een jaarlijkse Elisabethcup. Snelheid,
techniek en passie zijn de ingrediënten voor een aantrekkelijke pot voetbal op het plein.
Acht enthousiaste ploegen namen deel. FC Kip en Elmias
speelden een spannende finale. FC Kip had het meeste
balbezit en tikte de bal voortdurend rond. Maar Elmias
was efficiënter voor doel en won met 3-1.
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Elisabethwijk getroffen door ‘groenvirus’!
Steeds meer mensen uit de buurt ﬂeuren de straat op met een plantje of een bloemetje. Dat maakt de omgeving aangenaam. Het is ook zeer besmettelijk: waar ooit iemand begon met een plantje tegen de gevel te zetten, staan er nu steeds
meer. Het maakt je vrolijk als je door de straat stapt, geeft contact met buren en mensen die er langs lopen als je de
planten water geeft of snoeit. Kortom, dat “groenvirus” heeft een gunstige werking op iedereen die ermee te maken krijgt.
Laat je er door besmetten! De straat krijgt er een ander karakter door, er is meer kleur en ﬂeur.
Als je zelf ook wil meewerken om van onze wijk de meest groene buurt van de stad te maken, kan je de voorwaarden op
de website van de stad bekijken https://www.sint-niklaas.be/leefomgeving/groen-en-natuur/groenzones/wijkgroen/
elisabethwijk. Onze wijk is in 2014 ook mee op de kar gesprongen van het project ‘klimopjegevel’ .
Leen Heyrman

In de loop van april lanceert de stad Sint-Niklaas het project ‘geveltuintjes voor iedereen’. Bij deze actie kunnen inwoners
van Sint-Niklaas intekenen voor een kant-en-klaar geveltuintje. Via een eenvoudige meldingsprocedure kan je inschrijven. De stap naar een geveltuintje is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Heb je geen groene vingers? Weet je niet welke
planten geschikt zijn voor de aanplanting van zo’n tuintje? Hou de facebookpagina ‘Sint-Niklaas klimaatstad’ of www.sintniklaasklimaatstad.be in de gaten. In de tweede helft van april kan je daar meer informatie terugvinden over het project
‘geveltuintjes voor iedereen’.

Het is simpeler dan je denkt!
Doe mee en tover onze buurt tot de meest groene van de stad!

COLOFON
Buurtkrant met steun van het Sint-Niklase stadsbestuur, dienst diversiteit, samenleving en preventie, cel buurtwerk.
Werkten mee aan deze krant: Joke Maes, Gudrun Van den Bulck, Marieke De Wever, Eline De Keulenaer, Leen Heyrman, Tijs Van Hoyweghen, Helena Bonne en Siri Van Hove.
Foto’s: Paul De Malsche, Latifa Mahli, Leen Heyrman, Toon De Beleyr.
V.U.: Sofie Heyrman, schepen welzijn, Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas.
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Mark Gielen, wijkagent

0498 58 09 69
politie.elisabethwijk
@sint-niklaas.be

Gerrit Heirbaut, voorzitter
bewonerscomité

info@elisabethwijk.be

Siri Van Hove, buurtwerkster

Tijs Van Hoyweghen, straathoekwerker

0496 58 31 33
0485 55 49 83
tijs.vanhoyweghen@sint-niklaas.be
03 778 37 36
siri.vanhove@sint-niklaas.be
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Sint-Niklaas vraagt 800 senioren ten dans | Dinsdag 25 april 2017 | Tent Grote Markt | 14 tot 17 uur
(deuren vanaf 13.30 uur)

NIEUWS!

Speciaal voor 800 jaar Sint-Niklaas dagen we in de Week van de
Valpreventie 800 senioren uit om te komen dansen op de Grote
Markt. Want dansend door het leven gaan, is ideaal om vallen te
voorkomen.
Deze namiddag zijn er tal van dansinitiaties voorzien, van beginners
tot gevorderden, iedereen kan meedoen! Ook voor mensen die wat
minder goed te been zijn, want ook vanop uw stoel kan u bewegen.
Dus doe mee, laat u inspireren en wie weet, wint u wel een ballonvlucht of een van de 8 andere toffe prijzen. De prijzentrekking is
voorzien rond 16 uur bij aanvang van het optreden van Günther
Neefs.
We raden aan om zo veel mogelijk te voet, met de fiets of met de bus
te komen.
Meer info: tel 03 778 37 19 of senioren@sint-niklaas.be

Tandzorgproject | Tandem |Truweelstraat 116
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VU: Wout De Meester, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas • vorm & illustraties: www.emmathyssen.be
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Op woensdag 19 april vindt de tiende editie van de buitenspeeldag
plaats in Sint-Niklaas. Iedereen tussen 6 en 12 jaar is welkom. We
starten om 13 uur. Om 17 uur is het helaas voorbij. Dit jaar zijn er 10
nieuwe buitenspeelthema’s. Want wist je dat je kan buiten spelen op
heel veel verschillende manieren en plaatsen? De nieuwe thema’s
zijn: cultuur beleven, ontdekken, sport, speelstraten, urban street life,
ontmoeten en ontspanning, veilig op stap, spelen op school, spelen
in het bos en spelen in de buurt. De starturen en een uitgebreide
beschrijving van alle activiteiten vind je op de website www.sintniklaas.be/buitenspeeldag. Op het Koningin Elisabethplein kan je
basketten, voetballen, verdedigingssport en meedoen aan een vlekkenzoektocht.

01-03-2017
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Buitenspeeldag | 19 april 2017 | Elisabethplein | 13 tot
17 uur

A2_POSTER_DRUKKLAAR.pdf

BUIT

Begin maart start Tand-em, een innovatief pilootproject rond tandzorg, in Vlaanderen. Onder het motto ‘Gezond begint in de mond’
gingen het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT), plaatselijke
afdeling ‘studieclub tandartsen Waasland’, Henry Schein België,
wijkgezondheidscentrum De Vlier en stad en OCMW Sint-Niklaas de
samenwerking aan. Tand-em zal kansarme patiënten behandelen
die doorverwezen worden door een huisarts van WGC De Vlier of
door een maatschappelijk assistent van het Welzijnshuis. 16 tandartsen uit het Waasland engageren zich om het kabinet in de Truweelstraat 116 te bemannen samen met het vaste
gezicht van de tandartsassistent.

Informatieavond zonnepanelen | 25 april 2017 |
zaal Familia | 19.30 tot 22 uur
Op deze infosessie kom je alles te weten over de onderdelen en
werking van zonnepanelen. Een deskundige van Dialoog vzw geeft
antwoord op vragen als: wat brengt een installatie op en welke
factoren hebben invloed op de opbrengst? Hoe groot moet de
installatie zijn en hoe integreer je ze in je dak? Hoe herken je een
kwalitatieve installatie? Kan je batterijen koppelen aan een installatie? Wat zegt de regelgeving over zonnepanelen? Geeft de stad
nog premies? Deze informatieavond is gratis toegankelijk voor alle
geïnteresseerden. Graag inschrijven via: dewarmstewijk@sintniklaas.be of 03 778 32 04
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