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Beste bewoners,

Het was een prachtige zomer. Daardoor hebben wij de vijf-
de en laatste editie van Ciné Leopold in schoonheid kun-
nen afsluiten.  Enkel de laatste voorstelling, Ratatouille, viel 
gedeeltelijk	in	het	water.		En	omdat	dit	de	favoriete	film	
van de kinderen was, gaan we dit zoals beloofd goedmaken. 
Hoe? Dat lees je op pagina 2.

En	na	de	film	brengt	de	Sint	een	bezoekje	aan	onze	buurt.	
Met name in het Circus Punt. Wil je erbij zijn? Schrijf je dan 
zeker in want het aantal plaatsen is beperkt. 

De omvorming van de Paterskerk zou begin 2019 eindelijk 
van start moeten gaan. Ook het cohousing project krijgt 
stilaan vorm. Het project wordt binnenkort een aantal maal 
voorgesteld. Meer info op pagina 3. Tijdens Ciné Leopold 
stond er een ideeënbus op het Leopoldplein. De voorstellen 
hebben ons alvast geïnspireerd voor volgende zomer. 

We willen ook uitdrukkelijk de buurt danken voor de mas-
sale steun aan de wedstrijd Stroomversnellers. De respons 
was ongelofelijk straf. Ondertussen is ook het 80-plus 
project gestart in de wijk. Meer info op pagina 5. Tenslotte 
besteden we in deze krant ook veel aandacht aan het nieu-
we dienstencentrum en sociaal restaurant in de Lamstraat. 
De werken zijn inmiddels gestart.

Veel leesgenot.
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 Joepi, ook de Sint komt naar de film

 We vragen echter niet enkel daarom in te schrijven. Die 
namiddag komt in het Circus Punt niemand minder dan 
de Sint langs. En hij wil uiteraard voor elk kindje een klei-
ne, lekkere verrassing meebrengen. Daarom is het 
belangrijk	dat	je	inschrijft.	Ook	voor	de	film.	Dit	kan	tot	
vrijdag 16 november. 

 M: info@elisabethwijk.be

 T:  0485 55 49 83 of 03 778 37 36

Ciné Leopold in Circus Punt

Ratatouille | 2 december | 14 - 16.30 uur

   Minderbroedersstraat 81

 Deze zomer was er de laatste editie van Ciné Leopold, het 
openlucht	filmfestival	van	de	Elisabethwijk.	Het	was	dan	
ook een heel feestelijke editie met cadeautjes voor jong 
en oud. In totaal kwamen er ongeveer 680 bezoekers 
langs op het Leopoldplein. Mooi om af te sluiten. Over 
het weer hadden we niet te klagen. Enkel op de laatste 
filmavond,	die	gericht	is	op	onze	jonge	buurtbewoners,	
hadden we pech. De vroege avond was nochtans goed 
begonnen. Tegen de verwachting in kwam het zonnetje 
er door en zakten veel kinderen af naar het plein. Voor 
allen waren er cadeautjes en gebakjes. De kinderen 
werden ook op een leuke manier onder handen genomen 
door	Coifure	Confituur.	Zin	in	een	gek	kapsel	of	bijzonde-
re	snoet?	Sofie	vervulde	de	gekke	wensen	van	de	kinde-
ren.	Maar	een	half	uurtje	na	de	start	van	de	film	kwam	
er	een	korte	maar	fikse	regenbui	langs.	Al	het	projectie-
materiaal moest in veiligheid worden gebracht en alles 
werd kletsnat. Maar zoals die avond beloofd, willen we 
de	film	hernemen.	In	openlucht	gaat	dit	helaas	niet	meer.	
Maar gelukkig kunnen we terecht in het Circus Punt, mid-
den in onze wijk. In deze prachtige ruimte vertonen we 
op  zondag 2 december opnieuw Ratatouille. Net zoals 
Ciné Leopold op het plein, is ook deze vertoning gratis. 
Enig verschil is dat je moet inschrijven. Je wacht hier best 
niet te lang mee want het aantal plaatsen is beperkt.

 

    Nieuwjaarsreceptie | 
 19  januari 2019 | vanaf 17 uur 

Prins Leopoldplein  

 

 Wat na Ciné Leopold?
 Tijdens Ciné Leopold stond er een ideeënbus op het plein. 

Bewoners konden ook via mail hun idee voorstellen. Dit le-
verde welgeteld 17 ideeën op. Een klein aantal was anoniem. 
Wat opviel was dat de ideeën dikwijls een kleinere versie 
zijn van projecten die al op stadsniveau plaatsvinden. Som-
mige zijn op korte tijd helaas niet realiseerbaar, voor andere 
ideeën lijkt de buurt te klein. Thema’s die dikwijls terugkwa-
men of onderdeel uitmaakten van een groter voorstel zijn 
feest, kinderanimatie, workshops, eten, dans en barbecue. 
Daarom denken we eraan om volgende zomer, vermoedelijk 
het laatste weekend van augustus, een heus feestweekend 
voor jong en oud te organiseren.  

 Meer nieuws in de volgende buurtkrant.
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 De stroomversnelling bij de omvorming van de kerk 
komt er nadat de stad Sint-Niklaas en Interwaas een 
nieuwe procedure hebben gestart. De oorspronkelijke 
aanbesteding van voor de zomer, leverde geen geschikte 
kandidaat op.  Met de nieuwe procedure loopt het wel 
goed. De offertes van de aannemers worden de komende 
weken met elkaar vergeleken. Als alles goed gaat, valt  
nog voor het einde van dit jaar de beslissing over wie 
de werken mag uitvoeren. Dat zou betekenen dat ze 
effectief kunnen starten begin 2019. We houden rek-
ening met een uitvoeringstermijn van +/- 15 maanden. 
Dat houdt in dat tegen de zomer van 2020 de nieuwe 
bestemming van de Paterskerk een feit kan zijn!

 Cohousing Patershof
 Ook de wooninvulling van de Paterssite krijgt steeds 

meer vorm. Er komen een 40-tal woningen rondom 
een nieuw aan te leggen park. Dertien daarvan worden 
opgevat volgens het principe van het cohousing. Co-
housing is een woonvorm waarbij iedereen op de site 
beschikt over een privéwoning en daarnaast gebruik kan 
maken van een aantal gemeenschappelijke voor-zienin-
gen. 

 Cohousing Patershof’ is een middelgroot project van een 
dertiental volledig uitgeruste wooneenheden. Deze zijn 
in grootte beperkt ten voordele van een gemeen-schap-
pelijke ruimte die een aantal woontaken overneemt. 
Deze gemeenschappelijke ruimte is allereerst een cen-
trale vergader- en ontmoetingsruimte, met keuken- en 
maaltijdgedeelte. Er wordt ook gedacht aan een zit- en 
leeshoek en een speelplek voor kinderen. Een logeer-
kamer,	wasplaats,	bergruimten,	fietsenstalling	en	een	
atelier of werkruimte kunnen eveneens deel uitmaken 
van het complex.

 Interesse?
 

Het project ‘Cohousing Patershof’ wordt voorgesteld 
op woensdag 24 oktober om 19.30 uur,  zaterdag 17 
november om 10.30 uur en zaterdag 15 december ook 
om 10.30 uur, telkens in de Truweelstraat 138 in Sint-
Niklaas.

 Inschrijven kan via http://www.cohousingpatershof.be

Eva De Gols

Ciné Leopold in Circus Punt

Ratatouille | 2 december | 14 - 16.30 uur

   Minderbroedersstraat 81

Wijkcirculatieplan Elisabethwijk |

Stand van zaken

    Nieuwjaarsreceptie | 
 19  januari 2019 | vanaf 17 uur 

Prins Leopoldplein  

 

 De omvorming van de Paterskerk tot 
gemeenschapscentrum en cultuurhuis  
gaat begin 2019 van start. Ondertussen  
staat ook het project ‘Cohousing Patershof’ 
in de steigers.

 

 Dat het dossier heel wat vertraging heeft opgelopen 
hebben jullie wellicht gemerkt. Momenteel heeft de 
afdeling ‘plannen en ontwikkelen’ alle input waar-
over ze beschikt  (dus ook info van bewoners via 
Hoplr en individuele contacten met de buurtwerker, 
jeugddienst, groendienst, politie, technische dien-
sten …) bij elkaar gelegd. Deze input is verwerkt in 
een opdrachtomschrijving (‘bestek voor de over-
heidsopdracht voor diensten met als conceptstudie 
‘herinrichting Elisabethwijk’). De betrachting is 
om deze in november 2018 voor te leggen aan de 
gemeenteraad. Daarna kunnen studiebureaus zich 
aanmelden om te starten met de opmaak van een 
concept voor de omgeving. 

 Het is belangrijk dat zij, voor ze zich inschrijven, 
goed zicht krijgen op de situatie en de verlangens 
van de verschillende partijen. Daarom zal participa-
tie een belangrijk element zijn in hun opdracht om 
dit project tot een goed einde te brengen. Voor alle 
duidelijkheid, de input die gegeven is in de opmaak 
van het bestek is NIET het einde van het partici-
patietraject maar wel een BEGIN. Na dit proces zal 
alles uitgewerkt worden in een ontwerp waarna de 
uitvoering kan starten.

 Zodra er meer concreet nieuws is, brengen we jullie 
hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.

 Naar goede gewoonte zetten we het nieuwe  jaar in 
met een hapje en een drankje op het Prins Leopold- 
plein.  De buurtwerking zorgt voor gratis soep, warme 
chocolademelk, glühwein, jenever en biothee. De 
bewoners, jullie, zorgen voor een hapje. Een andere 
goede gewoonte is dat we geld inzamelen voor 
een goed doel. Dit jaar steunen we buurtschool 
Sint-Camillus. Dus telkens je een glaasje bubbels 
koopt steun je automatisch dit goede doel. Tot dan!
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WAT’S GEBUURD?

Plutomobiel op het Elisabethplein
Op donderdag 23 en woensdag 29 augustus 2018 
kwamen Nnena en Charlotte met de Plutomobiel - dit is 
een	bakfiets	met	creatief	spelmateriaal	om	work-shops	
te geven rond verhalen, theater, dans, muziek, beeld en 
film	-	naar	het	Elisabethplein.	De	Plutomobiel	is	een	
nieuw kunsteducatief vakantieproject voor kinderen dat 
het cultuurcentrum Sint-Niklaas, Jos vzw en Pluto vzw 
samen ontwikkelden. Ook aan de pretcamionet was het 
deze zomer alweer een drukke bedoening.

Fietsrekken op het Prins Leopoldplein
Sinds	september	dit	jaar	staan	er	fietsrekken	op	het	
Prins Leopoldplein. Eerst enkel aan de zijde van de Van 
Naemenstraat. Al snel bleek dit een schot in de roos 
te zijn. Daarom was er vraag om ook aan de zijde van 
de	Van	Raemdonckstraat	fietsrekken	te	plaatsen.	Toe-
gegeven, esthetisch staat het nog niet op punt, maar 
het is een goede manier om te testen waar ze hun nut 
bewijzen.	Deze	voorlopige		fietsrekken	zijn	afkomstig	
van de binnenstad waar ze vervangen werden door de 
zogenaamde	‘nietjes’	fietsrekken.	Bij	de	heraanleg	van	
de	pleinen	zullen	uiteraard	ook	hier	nieuwe	fietsrekken	
geplaatst worden. Denk je dat er in jouw onmiddellijke 
buurt ook fietsrekken nodig zijn? Geef dan een seintje 
aan de buurtwerkster (siri.vanhove@sint-niklaas.be). De 
bevoegde dienst zal uw aanvraag dan bekijken.

Stroomversnellers: 688 keer proficiat
Jullie brachten massaal jullie stem (688) uit voor één 
van onze duurzame energieprojecten. Dankzij jullie 
haalden we ons doel. Niet minder dan 500 stemmen 
kreeg de Paterssite. Een prachtig resultaat waar we 
iedereen voor willen danken. 

Zonnepanelen voor Paterskerk

In het masterplan kreeg de kerk een gemeenschaps- 
functie. Voor de kerk werd een helder architecturaal 
concept uitgewerkt met mogelijkheden voor comparti- 
mentering met behoud van de ruimtelijkheid van het 
gebouw. Er wordt ingezet op isolatie en luchtdichtheid 
van de buitenschil met respect voor de historische 
architectuur en maximaal comfort voor de gebruiker. 
Een sterk verlaagde warmtebehoefte maakt lage tem-
peratuursystemen voor verwarming mogelijk. Met een 
geothermische warmtepomp als energiebron, aangevuld 
met zonnepanelen wordt maximaal ingezet op her-
nieuwbare energie.
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 Elke derde zaterdag van de maand | volxkeuken | 

Truweelstraat 85 | masereelhuis | 19 uur

 Een organisatie van het masereelhuis.  
Inschrijven kan via volxkeuken@elisabethwijk.be

 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. 

.     Activiteiten Masereelhuis| Truweelstraat 85 

      Neem een kijkje op www.masereelhuis.be

02-12-2018 | Film  ‘Ratatouille’ | Circus Punt | 
Minderbroedersstraat 81 | 14 - 17.30 uur | gratis

We nodigen graag zoveel mogelijk kinderen uit om te 
komen	kijken	naar	de	film	Ratatouille.	Het	aantal	plaatsen 
is helaas beperkt. (Verplicht) inschrijven voor 16/11, 
info@elisabethwijk.be of 0485 55 49 83.

Meer info op pag. 2.

02-12-2018 | Bezoek van de Sint | Circus Punt | 
Minderbroedersstraat 81 | 14 - 17.30 uur | gratis

De	Sint	komt	na	de	filmvertoning	naar	de	Elisabethwijk	
om alle kinderen een cadeautje te geven. Meer info op 
pag. 2.

19-01-2019 | Nieuwjaarsreceptie | Prins Leopoldplein
vanaf 17 uur

Kom samen met je buren naar het Leopoldplein. De 
buurtwerking	trakteert	op	een	lekker	drankje.	Het	zou	fijn 
zijn moesten jullie een klein hapje meebrengen.

 Elk jaar zijn er andere griepvirussen. Daarom laat je je 
best jaarlijks vaccineren tegen de seizoensgriep. De 
Wereldgezondheidsorganisatie bepaalt de samen- 
stelling van het griepvaccin. Ze stemmen dit af op de 
virussen die naar verwachting de komende winter 
veel zullen voorkomen. De bescherming die het vaccin 
biedt, is dus tijdelijk. Wil je griep voorkomen? Laat je 
dan vaccineren.

 Vanaf 65 jaar, verandert je afweersysteem. Je wordt 
gevoeliger voor de complicaties van griep, zoals 
bijvoorbeeld een longontsteking. Om je daartegen te 
beschermen, ga je best tussen half oktober en half 
november naar je huisarts voor een griepvaccinatie. 

 Meer informatie over griep en griepvaccinatie vind je 
op www.griepvaccinatie.be .

 

 

 De stad Sint-Niklaas voert al jaren een positief beleid 
voor en door senioren. Met het  project ‘huisbezoeken 
80+’ wil ze senioren die tachtig en ouderzijn, opzoe-
ken en laten weten dat er aan hen wordt gedacht. 
Deze senioren ontvangen bezoek van (senioren)
vrijwilligers die hen een pas vernieuwde seniorengids 
overhandigen en tegelijk peilen of er nood is aan een 
hulp- of dienstverlening. 

 Het bezoekje kan zo kort of lang zijn als je zelf wenst, 
maar eindigt meestal in een gezellige babbel. We 
zoeken nog steeds vrijwilligers voor het brengen van 
deze bezoekjes. 

 Interesse?  
Meer info: 03 778 37 19 of senioren@sint-niklaas.be

KALENDER

 12-12-2018 en 23-01-2019 | De Warmste Wijk: 
groepsaankoop Groene Stroom | Infopunt Elisabeth-
wijk | Truweelstraat 138 | 8.15 - 12 uur (doorlopend) 
en van 17 - 21 uur

 Graag je aanwezigheid bevestigen  via 
dewarmstewijk@sint-niklaas.be of 03 778 32 04

 24-10 (19.30 uur), 17-11 (10.30 uur), 15-12 (10.30 uur) 
Infomoment cohousing Paterssite | Infopunt Elis-
abethwijk | Truweelstraat 138 

 Het project ‘Cohousing Patershof’ wordt voorgesteld. Maak 
kennis met het project en stel alle vragen waar je mee zit.

Griepvaccinatie 65-plus

80-plus project in de 
Elisabethwijk
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Bouw van het nieuwe dienstencentrum De Wilg en  

sociaal restaurant De Variant start in oktober.

 

 De OCMW-raad heeft de bouw van het nieuwe dienstencentrum De Wilg in de Lamstraat 
23 gegund. In de loop van deze maand start de afbraak van het huidige gebouw in de 
Lamstraat 23. Op dezelfde plek komt een duurzame moderne nieuwbouw met een nieuw 
concept: dienstencentrum De Wilg én sociaal restaurant De Variant samen onder één dak. 
De nieuwbouw zal klaar zijn eind 2019. Tijdens de bouwwerken wijkt dienstencentrum  
De Wilg voor zijn activiteiten uit naar woonzorgcentrum De Spoele even verderop in de 
Lamstraat en naar dienstencentrum Den Aftrap in het Gerdapark. 

 
 Nieuwbouw toont zich aan de buurt
 De nieuwbouw oogt heel open en transparant richting Antwerpsesteenweg en de nieuwe wijk De Weverij 

met een zijtoegang in de Lamstraat. In het gebouw komen een polyvalente activiteitenzaal, een ruime ca-
fetaria, het sociaal restaurant, kapperszaak, wasserette, badkamers en een professioneel ingerichte keuken. 
Het restaurant en de activiteitenzaal kijken uit op twee tuinen: de tuin aan De Weverij en een ‘intiemere’ 
binnentuin. Op de verdieping komen vooral burelen die aansluiten bij thuiszorgcentrum ’t Punt. Het ge-
bouw krijgt een houten bekleding met open voegen, met her en der speelse kleuraccenten. 

 Als de bouwwerken vlot verlopen, zullen het nieuwe dienstencentrum en het sociaal restaurant klaar zijn 
eind 2019. Het OCMW investeert in deze nieuwbouw 2.558.724 EUR, exclusief btw.

 Dienstencentrum en sociaal restaurant onder één dak
 Het OCMW en Den Azalee kiezen er uitdrukkelijk voor om het dienstencentrum en het sociaal restaurant op 

één plaats te huisvesten.  Sociaal restaurant De Variant in de Azalealaan dat dagelijks gemiddeld 110 klan-
ten over de vloer krijgt, snakt al enkele jaren naar uitbreiding. In de Lamstraat 23 krijgen de bezoekers en 
gebruikers heel wat extra dienstverlening en comfort zoals receptie-, feestruimte en een gezellige cafetaria. 
Die nodigt uit om na de maaltijd te genieten van een lekker dessert en te proeven van het activiteitenaan-
bod van het dienstencentrum.
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COLOFON
Buurtkrant met steun van het Sint-Niklase stadsbestuur, dienst diversiteit, samenleving en preventie, cel buurtwerk. 
Werkten mee aan deze krant: Gudrun Van den Bulck,  Paul De Malsche,  Liesbeth Noppen, Sara Janssens,  Marte Vandevyvere, Els De Deken 
en Griet Boodts.

V.U.:	Sofie	Heyrman,	schepen	van	welzijn,	Abingdonstraat	99,	9100	Sint-Niklaas

 

 Dienstencentrum De Wilg zet zijn activiteiten voort
 Dienstencentrum De Wilg laat zijn gebruikers niet in de kou staan komend anderhalf jaar en zet zijn 

activiteiten gewoon verder op andere locaties. 

 Sommige vinden plaats in de cafetaria en de zaaltjes in woonzorgcentrum De Spoele even verderop in de 
Lamstraat 44 of in dienstencentrum Den Aftrap in het Gerdapark. Van sommige activiteiten of dienstverle-
ning wijzigen de uren of dagen maar dat staat allemaal goed aangegeven in de tweemaandelijkse activitei-
tenkalender op www.sint-niklaas.be/dienstencentra. 

 

 De Variant ook open op zaterdag 
 Aan de eters is ook gedacht. Zij kunnen voor de warme middagmaaltijden terecht in dienstencentrum Den 

Aftrap (Gerdapark 14, achter het Welzijnshuis) van maandag tot en met vrijdag om 12 uur of nog dichterbij 
in restaurant De Variant in de Azalealaan 2 van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 14 uur.  De Variant 
breidde trouwens speciaal daarvoor zijn openingsuren uit en is voortaan ook open op zaterdag.

 Meer info: activiteitenkalender dienstencentra op www.sint-niklaas.be

 

0498 58 09 69

pz.stniklaas.wijk
@police.belgium.eu

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

Marco Wyns, wijkagent Gerrit Heirbaut, voorzitter Siri Van Hove, buurtwerkster       Tijs Van Hoyweghen, straathoekwerker
   bewonerscomité



 

 Nieuws uit de Warmste Wijk
 

 Zitdagen Infopunt Elisabethwijk  
Momenteel zijn er geen zitdagen in het Infopunt 
Elisabethwijk (Truweelstraat 138). Het is wel mo-
gelijk om een afspraak te maken. 

 Mail naardewarmstewijk@sint-niklaas.be.

 

 Het Warmste Wijk promoteam op pad

 Je kwam ze misschien al tegen in De Warmste Wijk, 
maar sinds begin september trekt het promoteam 
regelmatig de wijk in om mensen een energiescan 
of energieaudit cadeau te doen. 

 Heb je ze gemist en wil je een scan of audit aanvra-
gen, mail naar dewarmstewijk@sint-niklaas.be of 
bel 03 778 32 04.

 

 Woensdag 12 december en 23 januari | 
Groepsaankoop Groene Stroom | info-
punt Elisabethwijk | 8.15 - 12 uur en van 
17 - 21 uur

  Wil je besparen op je energiefactuur, en tegelijk je 
steentje bijdragen aan een beter klimaat? Doe dan 
mee aan de achtste groepsaankoop 100 % groene 
stroom en aardgas van de Provincie Oost-Vlaander-
en. Door veel geïnteresseerden samen te brengen 
kan immers een lage prijs worden bedongen bij de 
leveranciers. Je kan op woensdagvoormiddag 12 
december en 23 januari 
langskomen in het Infopunt Elisabethwijk om je in 
te schrijven voor de Groepsaankoop Groene Stroom 
van de provincie Oost-Vlaanderen (breng je laatste 
energieafrekening mee). 

 Graag je aanwezigheid bevestigen  via 
dewarmstewijk@sint-niklaas.be of 03 778 32 04

 

 Volxkeuken | Masereelhuis | Truweel-
straat 85 | elke derde zaterdag van de 
maand

 De volxkeuken in het Masereelhuis draait alweer 
op volle toeren. De formule met afwisselende koks 
is een succes. Wat staat er nog op het menu de 
komende maanden?

 Zaterdag 17 november 2018 - Kok Mette 
Borg Jensen

 Libanees gerecht met falafel, humus, aubergines, 
feta dip.

 Zaterdag 15 december 2018 - Kok Joe

 Tunesische tajine.

 Inschrijven kan via volxkeuken@elisabethwijk.be 

 NIEUWS!


