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De kinderen van Sint-Camillus brachten eigenhandig hun nestkastje naar de muur.
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Beste bewoners,
Dit jaar is er geen buurtfeest op het Prins Leopoldplein. Niet dat het
bewonerscomité (ook wel het Leopoldcomité genoemd) plots lui is
geworden. We vonden dat het tijd was voor iets anders. We pakken
dus uit met iets nieuws, namelijk filmfestival Ciné Leopold. Vier
zaterdagavonden kan je genieten van film in openlucht op het Leopoldplein. Je leest er meer over op pagina 6 en 7.
En nog groot nieuws. De site van de Paterskerk is in handen van de
stad. Meer info op pagina 3. We moeten helaas ook afscheid nemen
van het Bibfiliaal. Hier leest u meer over op pagina 5. Het goede
nieuws is dat vanaf september de afdeling van de muziekacademie
van de Rollierszolder zijn intrek neemt in het voormalig Bibfiliaal.
Verder is het project Klimopjegevel afgelopen. Maar laat dit u zeker
niet tegenhouden om een tegeltuintje aan te leggen. Op pagina 2
zetten we de voordelen nog eens op een rijtje.
Er valt deze zomer voor de buurtkinderen heel wat te beleven op het
Elisabethplein. Behalve de pretcamionet van de jeugddienst komt
ook de Vliegbakfiets van het cultuurcentrum langs. Meer info op
pagina 5.
Vanaf nu is er ook telkens een preventieboodschap in jullie buurtkrant. Deze keer geven we tips om veilig op vakantie te trekken.
Veel leesgenot.
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Begin december 2013, de groendienst heeft net bakken en klimhulp geïnstalleerd.

Eind maart 2014. De buurtwerkster en
een paar mensen van het buurtcomité
hebben net bloemetjes geplant .

De geveltuintjes op zondag 18 mei.
Eind maart
2014. De buurtwerkster en een paar mensen van het
buurtcomité hebben net bloeme-

Tegeltuintjes project Klimopjegevel feestelijk afgesloten met leerlingen Sint-Camillus.

1 april 2014
Leerlngen Sint-Camillus
brengen hun beschilderde vogelnestkastjes naar de kale muur .

Het project Klimopjegevel in de Elisabethwijk is afgesloten. Spijtig want we denken dat er nog groeipotentieel is. Maar we zijn blij met het behaalde resultaat. Maar liefst 47 tegeltuintjes werden er in de
wijk aangelegd. En allemaal zien ze er net iets anders uit. Wie nog een tegeltuintje willen aanleggen
(vooral doen) kan nog steeds terecht bij de buurtwerkster. Zij kan u helpen bij uw aanvraag. U krijgt
dan ook een brochure waarmee u aan de slag kan.
De wijk is door het project in ieder geval groener en
aangenamer geworden. Het werkt trouwens aanstekelijk want we merken dat steeds meer mensen
spontaan bloembakken op hun vensterbank zetten.
Maar over een aantal jaar zullen de effecten pas
heel goed te zien zijn.

Vier goede redenen voor de aanleg van een tegeltuin.

1. Aangenamere leefomgeving: geveltuinen maken van de stad een aangenamere plek om te vertoeven. Ze zijn een mooie aanvulling op de bomen en struiken in uw buurt.
2. Meer groen: een geveltuin zorgt voor meer natuur in de stad. U creëert een plekje waar vogels en insecten voedsel vinden of
kunnen huizen.
3. Verbetering van het klimaat en de luchtkwaliteit: planten zuiveren onze lucht. Ze produceren zuurstof en filteren fijn stof en
uitlaatgassen. Bovendien houden die plantjes storende geluiden buiten en houden ze uw gevel groen.
4. Begroening is goed voor uw gevel: de planten geven een natuurlijke bescherming tegen weer en wind.
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Wat’s Gebuurd?
Bloemenstoet van Bleek, 18 mei 2014.
Een prachtige zomerse dag. Om één uur was het verzamelen geblazen bij het Bleekteam in de Truweelstraat. Daar kon iedereen die
mee wou met de stoet bloemen en ‘een schoon kostuum’ komen halen. Deelnemers werden in een mum van tijd fleurig uitgedost. De
oudste deelnemer was 91 jaar. En daarna snel richting parking aan
zaal Familia. Tussen de deelnemers verzamelden ook snel tal van
nieuwsgierigen. Maar zij werden vrij snel aangestoken door het enthousiasme en het bloemenvirus. Niet veel later lieten velen zich snel
verkleden om deel uit te maken van deze onvergetelijke stoet. Sinds
1970 was het geleden dat er een bloemenstoet op gang werd getrokken.
Met een half uurtje vertraging vertrok de bloemenstoet met politieescorte richting stadspark. De reuzen Janneken en Mieken liepen
op kop.
En het was een prachtige tocht. Langs het hele parcours hadden
mensen plaatsgenomen om deze eerste bloemenstoet in bijna 50 jaar
te aanschouwen. En allen begonnen ze spontaan te glimlachen bij
het zien van deze vrolijke stoet. Het parcours liep langs de Truweelstraat, naar de Regentiestraat en Regentieplein, de Stationsstraat
naar de Markt en zo via de Walburgstraat naar het stadspark . Daar
was het een drukke bedoening (dag van het Park) en werd de stoet
ontbonden. Voor wie er niet bij was, we willen u volgend beeld zeker
niet onthouden.

Paterskerk site in handen van de stad.
De Paterssite.
De Paterssite is gelegen in de stadskern van Sint-Niklaas
op wandelafstand van het station. De site bestaat uit de
Heilig Hartkerk (1.298 m²), het klooster van de Paters
Minderbroeders (855 m²) met binnentuin (1.149 m²) , de
parochiezaal (zaal Familia) met bibliotheek (1.046 m²) en
een parking (1.882 m²). De totale oppervlakte van de site
bedraagt 6.230 m2. Op 1 juli 2014 stopt de eredienst in de
Heilig Hartkerk en in september verhuist het klooster.

Nieuwe bestemming.
De stad kreeg de kans om de site aan te kopen voor een
bestemming die in het verlengde ligt van de huidige functies (collectief wonen, gemeenschapsvoorziening) met
maatschappelijke componenten ten gunste van de buurt
in de traditie van de Minderbroeders en het parochiaal
leven, zij het dan seculier.
Op vraag van één van de eigenaars werd in de aankoopakte opgenomen dat de stad aan de verenigingen van de
wijk op de Paterssite de nodige infrastructuur ter beschikking zal stellen voor hun activiteiten volgens de algemene
verhuurvoorwaarden van de stad.
Het project wil tegemoetkomen aan de veranderende behoeften inzake wonen en inzetten op integrale duurzaamheid: een collectieve woonvorm, herbestemming bestaand
patrimonium, woonverdichting en energie-efficiënt (ver)
bouwen enerzijds en creatie van kwaliteitsvolle groene &
sociale leefruimte anderzijds, openstellen kloostertuin
naar buurttuin, alternatieve vervoerswijzen door ligging
nabij stationsomgeving.
Voor de site zal er een masterplan opgemaakt worden
waarbij een totaalvisie voor de site wordt ontwikkeld.

Financiering aankoop.
De verkoopprijs voor de totale site bedraagt 1.228.725
EUR. De stad financiert de aankoop van de site met subsidies uit het programma federaal grootstedenbeleid. De
ontwikkeling van de Paterssite is het derde stadsvernieuwingsproject dat in Sint-Niklaas zal worden verwezenlijkt
met steun van het federaal grootstedenbeleid. Eerder
werd met deze subsidie het Sint-Rochushof gerenoveerd,
momenteel wordt de VTS-site gerenoveerd.
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Binnenkort in de buurt!
4 t.e.m. 8 aug. 2014 | Pretcamionet |Elisabethplein
In de vakantie komt de pretcamionet opnieuw langs op het
Elisabethplein. Het concept is gewijzigd tegenover de vorige jaren. Ditmaal komt hij een hele week langs. De pretcamionet is er voor alle kinderen tussen 6 en 12 jaar.
De pret start elke middag om 13u30. Het einde is voorzien
om 17u. Wanneer de kinderen vroeger vertrekken, moeten
de ouders (of familie) het kind komen ophalen.
Enkel bij regenmiddag kan een pretmiddag afgelast worden.
Contact:
E:kimcopejanssww@gmail.com
T: 0495 52 88 39

24 juli en 14 aug. 2014 | de VLIEGbakfiets|Elisabethplein
Vanaf deze zomer parkeren we een bakfiets op enkele
buurtpleintjes. Hou je van zingen, tekenen, dansen, lezen,
toneelspelen, knutselen en creatief spelen? Donderdag 24
juli en donderdag 14 augustus kan je op het Elisabethplein een creatieve pretnamiddag beleven! Telkens van
13u30 tot 17u
Wie: kinderen van 6 tot 12 jaar en speelse volwassenen.
Vertrek je vroeger, dan moet je afgehaald worden door familie.
Contact:
E:ann.goossenaerts@sint-niklaas.be
T: 03 778.33.53
E: silke.vancleuvenbergen@sint-niklaas.be
T: 03/778.33.54 of (tijdens zomervakantie)

Vanaf september 2014 | muziekacademie|
Site Paterskerk (voormalig bibfiliaal)
Vanaf september komt een deel van de muziekacademie naar
de Paterskerksite (bibfiliaal). Het gaan om de afdeling die
vroeger actief was op de Rollierszolder. Het gaat onder andere over de richting orkest, folk, jazz en lichte muziek.
Meer info:
E: samwd@sint-niklaas.be
T: 03 778 38 50
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Nieuw!

Sluiting bibliotheekfiliaal Truweel vanaf 1
juli 2014
Het bibliotheekfiliaal maakt samen met de Heilig-Hartkerk en
het klooster van de Minderbroeders deel uit van de Paterssite
aan de Truweelstraat. Naar aanleiding van de verkoop van
deze site sluit bibliotheekfiliaal Truweel vanaf 1 juli 2014 de
deuren.
In het filiaal kunnen nog tot en met 31 mei boeken ontleend
en teruggebracht worden. In de loop van de maand juni is het
enkel nog mogelijk om boeken terug te brengen.

Zomer
2014

Kalender!

21,24,25,28 juni 2014 | Boekenverkoop
Bibfiliaal Truweelstraat | meer info pagina 5

24 juli en 14 augustus 2014| Cultuurbakfiets
Alternatieven
De Stadsbibliotheek van Sint-Niklaas vindt het belangrijk om
voor alle bezoekers van Truweel een alternatief te voorzien.
Alle leden van het filiaal Truweel ontvangen in de loop van de
maand mei een brief waarin ze persoonlijk op de hoogte gebracht worden van de sluiting en van de mogelijke alternatieven om ook na de sluiting van Truweel boeken te kunnen
blijven uitlenen. Met de bibliotheekkaart kunnen leners immers niet enkel terecht in de hoofdbibliotheek, maar ook in
alle andere bibliotheekfilialen (de stadsfilialen Bibpunt en
Clementwijk en de filialen in de 3 deelgemeenten Belsele,
Nieuwkerken en Sinaai). Ook voor scholen en minder mobiele
mensen wordt een oplossing aangeboden.

Elisabethplein | gratis | van 13u30 tot 17u | meer info
op pagina 4

Activiteiten kunstencentrum BLEEK
Truweelstraat 122 | info www.bleek.eu

Activiteiten Masereelhuis
Truweelstraat 85 | info www.masereelhuis.be

Boekenverkoop
Als gevolg van de sluiting van het filiaal verkoopt de Bib de
afgevoerde boeken en tijdschriften. Op zaterdag 21 en 28 juni
(telkens van 9u30 tot 12u30), op dinsdag 24 juni (van 15u30
tot 19u00) en op woensdag 25 juni (van 14u00 tot 17u00)
vindt de boekenverkoop plaats in het dan nog geopende bibliotheekfiliaal in de Truweelstraat.

02/08/2014 | Filmfestival Ciné Leopold
Prins Leopoldplein | 21u30 | Openlucht | Film Stad
in de Tijd | Meer info op pagina 6 en 7

4/08 t.e.m. 8/08/2014| Pretcamionet
Elisabethplein | gratis | van 13u30 tot 17u | meer
info op pagina 4

09/08/2014 | Filmfestival Ciné Leopold
Prins Leopoldplein | 21u30 | Openlucht | keuzefilm | Meer info op pagina 6 en 7

16/08/2014 | Filmfestival Ciné Leopold
Prins Leopoldplein | 21u30 | Openlucht | Kortfilms |
Meer info op pagina 6 en 7

23/08/2014 | Filmfestival Ciné Leopold
Prins Leopoldplein | 21u | Openlucht | Ernest & Celestine |gratis | Meer info op pagina 6 en 7
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Nieuw!

Gratis Film in openlucht op het Prins Leopoldplein
Deze zomer is er geen buurtfeest op het Prins Leopoldplein. We vonden dat het tijd was voor iets anders. Wat
we wel wilden, was mensen samenbrengen op het Leopoldplein. Een paar jaar geleden passeerde het Marthatentatief op het Prins Leopoldplein (i.s.m. het cultuurcentrum) en dat was schitterend. We zaten al een tijdje met
het idee iets te doen met film op het plein. Openlucht film brengen, waarom niet. En we hebben het geluk in onze
buurt iemand te hebben die verstand van zaken heeft wat film betreft, dus …
We houden het, zeker voor de eerste editie erg basic. En we zullen uiteraard een beetje (veel) geluk moeten
hebben met het weer. Er zijn geen tenten voorzien. Wat we wel voorzien zijn 4 sfeervolle avonden met kwaliteitsfilms. En uiteraard zorgen we voor een drankje en een hapje en hopelijk kunnen we jullie ook lekker ijs van Crèmerie François aanbieden. We hebben geen idee hoeveel volk we kunnen verwachten, dus wees zeker op tijd.
De projectie start telkens rond 21u30 (behalve op 23/08, om 21u) en de meeste films duren anderhalf uur. Dus
rond 23 uur zit het erop.
De eerste vertoning op 2 augustus is een mooi tijdsdocument voor iedereen die in Sint-Niklaas woont en zeker
in de Elisabethwijk. We vertonen de gerestaureerde versie van Stad in de Tijd, een filmisch document over
hoe de stad groeide. Nadien vertonen we ook privé filmfragmenten over het vroegere leven in de Elisabethwijk.
Eerder werden deze vertoond tijdens het project Sprakeloos in de Buurt. Niet te missen.
De tweede avond bepalen jullie, bezoekers, de film
cineleopold@gmail.com. Je kan kiezen tussen:

van de avond. Je kan stemmen via

Moonrise Kingdom

Intouchables

Speelfilm, 94 min., Regie: Wes Anderson
Verenigde Staten, 2012
Met: Bruce Willis, Edward Norton, Bill
Murray, Tilda Swinton e.a.

Speelfilm, 112 min., Regie: Olivier Nakache &
Eric Toledano
Frankrijk, 2011
Met: François Cluzet, Omar Sy, e.a.

O Brother, Where Art Thou?
Speelfilm, 106 min., Regie: Ethan Coen & Joel Coen
Groot-Brittannië, 2000
Met: George Clooney, John Goodman, John Turturro, Tim Blake Nelson, e.a.

De derde avond hebben we een heus kortfilmfestival met enkele bekroonde films.
We sluiten Ciné Leopold af op 23 augustus met de schitterende animatiefilm ‘Ernest & Celestine’.Een film ‘zo
mooi en verfijnd dat volwassenen niet mogen achterblijven’ (De Standaard).We starten die avond om 21uur.

Gezocht: helpende handen
Een team van buurtbewoners zet zich al jaren in om voor jullie, buurtbewoners, aangename ontmoetingsmomenten te
organiseren. Maar vele handen maken het werk licht. Heb je dus zin om mee te werken aan het allereerste openlucht
filmfestival in onze stad? Heb je zin om eens te helpen bij het opstellen van stoelen (en opruimen), het leggen van kabels, popcorn te verkopen? Het hoeft geen langdurige verbintenis te zijn. Wil je één zaterdag helpen, geen probleem!
Mail dan naar cineleopold@gmail.com.

Gewijzigde verkeerssituatie
Tijdens Ciné Leopold is het Prins Leopoldplein verkeersvrij. Parkeren is enkel toegelaten aan de buitenkant van het
plein, dus niet rond het plein zelf. Het is aangeraden om te voet of met de fiets te komen.
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Preventietips om gerust op vakantie te vertrekken
•

Geef je woning een bewoonde indruk: laat je brievenbus leegmaken, gordijnen/rolluiken openen en sluiten, laat af en toe
een lichtje branden met een tijdschakelaar, …

•

Laat geen ramen open, ook niet op klikstand en sluit alle buitendeuren goed af

•

Sluit het tuinhuis, garage of berging af en laat geen gereedschap buiten liggen dat men kan gebruiken om in te breken

•

Verschaf geen informatie over je afwezigheid via briefjes aan de deur of via sociale media

•

Vraag gratis afwezigheidstoezicht aan bij de politie

De politie houdt een oogje in het zeil tijdens je afwezigheid. Dit volledig gratis en op wisselende tijdstippen (’s morgens, ’s middags,
’s nachts, …). U kan dit toezicht aanvragen via www.police-on-web.be (registratie via een token of via de elektronische identiteitskaart) of u kan een aanvraagformulier invullen en bezorgen aan de lokale politie. Dit formulier kan u terugvinden op www.politie.sint
-niklaas.be (onderdeeltje preventie) of u kan het in het Politiehuis, Dalstraat 26 (of in de deelgemeentehuizen) verkrijgen. Gelieve
uw aanvraag volledig in te vullen en minimum 1 week voor uw vertrek aan de politie te bezorgen!

Colofon:Werkten mee aan deze krant: Yves Vergauwen, Paul De Malsche, Gudrun Van den Bulck, Kim Copejans, Ann Goossenaerts, Christien Geldolf
en Siri Van Hove. Foto’s: Gretel Pauwels en Paul De Malsche. V.U.: Sofie Heyrman, Schepen sociale zaken, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas.

Franki Van Hooste
wijkagent

Siri Van Hove

Tijs Van Hoyweghen

Ivan Baetens

Buurtwerkster

Straathoekwerker

0498 58 09 73

Voorzitter Leopoldcomité

0485 55 49 83

0496 58 31 33
Tijs.vanhoyweghen@si

leopoldplein@gmail.com

03 778 37 36
Siri.vanhove@sint-

www.elisabethwijksint-niklaas.be

