
BUURTKRANT

In dit nummer

Openingsavond Ciné Leopold, 1 augustus 2015

BUURTWERK ELISABETHWIJK | NUMMER 10 | WINTER 2016 

•	 Elisabethwijk	maakt	kortfilm:	jij	kan	
meedoen

•	 Kortfilm:	wij	zoeken	sponsors
•	 Kortfilm:	infonamiddag
• Graag even voorstellen ... Okra
•	 Verslag	Ciné	Leopold	zomer	2015
• Verslag Open Monumentendag
•	 Buurtwerking	zoekt	vrijwilligers
• Activiteitenkalender
•	 Inbraakpreventie:	sociale	en	organisa-

torische maatregelen
• Nieuwjaarsreceptie
• Doe mee met Dagen Zonder Vlees
• Project 800 jaar Sint-Niklaas
•	 Infovergadering	‘t	Fineer
•	 Bezoek	80-plussers	in	de	wijk

Beste bewoners,

Koning	winter	is	bij	het	schrijven	van	deze	buurtkrant	in	de	verste	verte		
niet	te	zien.		En	de	inhoud	is	ook	niet	van	die	aard	om	weg	te	kruipen	
in	je	zetel.	Er	zijn	namelijk	heel	wat	wilde	toekomstplannen	in	de	buurt.	
Zo	zouden	we	graag	met	jullie	een	eigen	kortfilm	maken.	Het	wordt	
een	unieke	ervaring	en	we	zouden	het	fijn	vinden	als	jullie	massaal	
meedoen	(meer	info	op	pagina	2	en	3).	We	hebben	ook	een	project	in-
gediend in het kader van 800 jaar Sint-Niklaas. Veel kunnen we er nog 
niet over kwijt, behalve dat iedereen kan meedoen en dat jullie er later 
meer over te weten komen. 

We	starten	het	nieuwe	jaar	met	een	traktatie,	onze	jaarlijkse	nieuw-
jaarsreceptie	op	het	Prins	Leopoldplein	(zie	pagina	8).	Ideaal	om	ook	al	
eens	van	gedachten	te	wisselen	over	onze	plannen.

Verder	doen	we	in	deze	krant	ook	een	warme	oproep	naar	buurtbe-
woners	die	af	en	toe	een	handje	willen	toesteken	tijdens	activiteiten.	
We	zetten	ook		de	plaatselijke	afdeling	van	Okra	in	de	kijker	en	blikken	
even	terug	op	Ciné	Leopold	en	Open	Monumentendag	deze	zomer.	
Verder verneem je hoe je op een eenvoudige en goedkope manier aan 
inbraakpreventie kan doen. Ondertussen wordt er volop gewerkt aan 
het masterplan van de Paterssite. Maar binnenkort wordt iedereen uit-
genodigd	om	kennis	te	maken	met	de	plannen	voor	de	oude	houtza-
gerij	Koklenberg	(‘t	Fineer).	We	willen	met	de	buurt	ook	opnieuw	mee-
doen	aan	Dagen	Zonder	Vlees	(pagina	8).

Veel leesgenot

Paul De Malsche
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 ELISABETHWIJK MAAKT KORT-
 FILM EN JIJ KAN MEEDOEN

 Tijdens Ciné Leopold vertonen we het derde weekend 
meestal	kortfilms.	Een	kortfilm	is	een	niet	zo	bekend	gen-
re.	Een	kortfilm	duurt	meestal	slechts	een	kwartiertje.	Veel	
bekende	regisseurs	zijn	ooit	begonnen	met	een	kortfilm.		

	 Vorige	zomer	kregen	we	het	idee	om	zelf	een	kortfilm	te	
maken	en	deze	te	vertonen.	Het	zou	heel	fijn	zijn	om	met	
zoveel	mogelijk	 buurtbewoners	 samen	 aan	 dit	 avontuur	
te	beginnen.	We	laten	ons	in	dit	project	begeleiden	door	
twee mensen met ervaring, namelijk buurtbewoner Johan 
Dehandschutter	en	Francis	Vanhoutte	(zie	setfoto’s	pag.		3).		
Zij	zijn	beiden	docenten	aan	het	Kask	(Koninklijke	Acade-
mie	voor	Schone	Kunsten	Antwerpen).	

 Met een beperkt aantal buurtbewoners is ondertussen de 
eerste	aanzet	voor	een	verhaal	gegeven.	Het	 speelt	zich	
volledig	af	 in	de	buurt.	En	het	 is	uiteraard	de	bedoeling	
dat	we	de	film	met	 jullie,	 buurtbewoners	maken.	 En	we	
hebben	heel	wat	volk	nodig,	want	uiteraard	zit	er	ook	een	
massascène in het verhaal verwerkt.  

	 We	 kunnen	 helaas	 nog	 niet	 te	 veel	 over	 het	 verhaal	
prijsgeven, want anders is het geen verrassing meer. 
Maar	we	lichten	toch	al	een	tipje	van	de	sluier:	de	werkti-
tel	is	‘Tien	Zieltjes’.

	 Hou	zeker	ook	onze	website	in	het	oog:		 	 	 	
 www.elisabethwijk.be 

 Wij zoeken buurtbewoners die wil-
len meewerken aan deze film

 

	 Wou	je	altijd	al	eens	je	entree	maken	op	het	grote	scherm?	
Zou	je	graag	eens	figureren?	Zin	om	te	zien	hoe	het	er	op	
een	filmset	aan	toegaat?	Of	help	je	graag	mee	het	decor	
opbouwen,	mensen	ontvangen,	de	acteurs	kleden	of	zou	je	
graag	voor	eten	zorgen	op	de	set?	Zoveel	taken	voor	zoveel	
mensen.	Het	wordt	beslist		een	unieke	ervaring.	Daarom	no-
digen	we	iedereen	uit	op	een	informatienamiddag	waarop	
we meer uitleg geven. 

	 De	opnames	zullen	normaal	gezien	plaatsvinden	in	april	
2016.	De	film	zal	in	première	gaan	tijdens	het	openlucht	
filmfestival	 Ciné	 Leopold	 (Prins	 Leopoldplein,	 augustus	
2016).

	 We	zoeken	vrouwen	en	mannen	van	alle	leeftijden.	Ook	kin-
deren en jongeren kunnen meedoen. Voor de massascène 
hebben we alvast 100 mannen nodig die in een net pak 
naar	de	kerk	afzakken.	

	 Twijfel	niet	en	kom	langs	op	onze	infonamiddag	(zie	pagina	
3).	Spreek	een	buur	aan	en	maak	er	een	fijne	ervaring	van!

 Paul De Malsche

 Eva De Gols
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 Filmen	kost	uiteraard	geld	en	wij	hebben	dan	ook	reeds	
een	aantal	subsidiedossiers	ingediend.		Maar	wij	zoeken	
nog	 sponsors.	 Je	 kan	 ons	 financieel	 helpen,	maar	 ook	
met	steun	in	natura	zijn	wij	heel	blij.	

	 Ben	je	bakker?	Misschien	kan	u	de	crew	en	de	acteurs	
trakteren	op	koffiekoeken.	Frituuruitbater:	frietjes	voor	
de	acteurs	en	figuranten.	Of	als	slager	kan	je	ons	steunen	
tijdens	onze	BBQ	voor	de	medewerkers.

	 Jouw	logo	verschijnt	op	alle	promomateriaal		(inclusief	
de	buurtkrant	en	website)	én	tijdens	de	vertoning	op	het	
Prins Leopoldplein. 

	 Maar	misschien	heb	je	zelf	een	(beter)	voorstel?		
Laat het ons gerust weten. Je kan mailen naar info@
elisabethwijk.be
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 ELISABETHWIJK MAAKT KORT-
 FILM EN JIJ KAN MEEDOEN

Heb je interesse om mee te doen?

infonamiddag | zondag 24 januari | 
café zaal Familia | 15.30 uur

Wens je te sponsoren?

Twijfel	niet	en	kom	op	zondag	24	januari		langs	op	onze	
infonamiddag.	We	komen	om	15.30	uur	 samen	 in	het	
cafe	van	zaal	Familia,	Truweelstraat	138.	Daar	verneem	je	
alles	over	onze	plannen	en	hoe	je	kan	meewerken	aan	dit	
bijzonder	project.

Je	mag	zeker	een	seintje	vooraf	geven	als	je	komt	siri.
vanhove@sint-niklaas.be 

 Meer info kan je verkrijgen bij André Van 
Landeghem (secretaris, 03 776 50 16) 
 

 Graag even voorstellen ... 

 OKRA in de Elisabethwijk

 Locatie activiteiten:  

 Café zaal Familia, 

 Truweelstraat 138 
 

 Eva De Gols

 Paul De Malsche
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 Filmen	kost	uiteraard	geld	en	wij	hebben	dan	ook	reeds	
een	aantal	subsidiedossiers	ingediend.		Maar	wij	zoeken	
nog	 sponsors.	 Je	 kan	 ons	 financieel	 helpen,	maar	 ook	
met	steun	in	natura	zijn	wij	heel	blij.	

	 Ben	je	bakker?	Misschien	kan	u	de	crew	en	de	acteurs	
trakteren	op	koffiekoeken.	Frituuruitbater:	frietjes	voor	
de	acteurs	en	figuranten.	Of	als	slager	kan	je	ons	steunen	
tijdens	onze	BBQ	voor	de	medewerkers.

	 Jouw	logo	verschijnt	op	alle	promomateriaal		(inclusief	
de	buurtkrant	en	website)	én	tijdens	de	vertoning	op	het	
Prins Leopoldplein. 

	 Maar	misschien	heb	je	zelf	een	(beter)	voorstel?		
Laat het ons gerust weten. Je kan mailen naar info@
elisabethwijk.be

 OKRA is een vereniging die wellicht heel wat mensen 
kennen	of	waar	ze	op	zijn	minst	al	van	gehoord	heb-
ben.	Maar	wist	je	dat	de	vereniging	‘OKRA	H.	Hart’		ook		
een	aantal	activiteiten	aanbiedt	 in	de	Elisabethwijk?	
De	 vereniging	 bestaat	 hoofdzakelijk	 uit	 55-plussers,	
maar	 staat	 voor	 al	 haar	 activiteiten,	 zoals	 eetfestij-
nen	 met	 muziek	 en	 dans,	 wandelingen,	 daguitstap-
pen	 met	 geleide	 bezoeken,	 ontspanningsnamidda-
gen,	 enz.	 ook	open	voor	niet-leden.	 	Zij	 betalen	dan	
wel de kostprijs, terwijl de leden aan een verminderd 
tarief	kunnen	deelnemen	(op	kosten	van	de	clubkas).	 
Wat	bieden	zij	zoal	aan?

 

 Kaartnamiddagen

 De eerste en laatste donderdag van elke maand. Van 
13.30	 	 tot	17	uur.	Deelname	 is	gratis.	Koffie	en	 thee	
voor slechts 2 EUR voor een hele namiddag. Andere 
dranken te betalen aan groothandelsprijs.  

 

 Turnen

 Iedere dinsdagavond van 19 tot 20 uur (behalve in 
de	 vakanties	 en	 op	 officiële	 verlofdagen)	 wordt	 er	
geturnd o.l.v. een gediplomeerd turnleraar. Ook hi-
ervoor vraagt OKRA een minimale vergoeding voor de 
huur	van	de	zaal	en	een	kleine	onkostenvergoeding	
voor de leraar.

	 Al	deze	activiteiten	vinden plaats	in	het	café	van	Famil-
ia. Als je interesse hebt, kan je gewoon langsgaan. Je 
zal	met	open	armen	worden	ontvangen.	

Eva De Gols
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WAT’S GEBUURD?

1 tot 22-08- 2015 | Ciné Leopold
Ook	deze	zomer	organiseerde	buurtwerking	Elisa-
bethwijk	Ciné	Leopold,	een	gratis	openlucht	film-
festival.	 Dit	 jaar	 hadden	 we	maar	 liefst	 700	 be-
zoekers.	Dit	 festival	komt	volledig	 tot	stand	door	
de	inzet	van		buurtbewoners.	En	we	zijn	uiteraard	
ook heel blij met de hulp van  een aantal mensen 
van	het	Masereelhuis	en	Sint-Camillusschool.	We	
zouden	graag	een	derde	editie	organiseren,	maar	
dan	hebben	we	graag	wat	gezelschap	van	andere	
buurtbewoners	om	dit	te	organiseren	(zie	pag.	5).

We	waren	uiteraard	heel	blij	met	de	aanwezigheid	
van	de	burgemeester,	schepen	én	onze	peter	Rob-
be	De	Hert	op	de	opening.	Maar	nog	meer	met	het	
publiek dat de weg vond naar het Leopoldplein. 
Maar	 liefst	 200	mensen	 genoten	 van	 een	mooie	
filmavond.	En	er	volgden	er	nog.	De	keuzefilm	en	
het mooie weer lokten nog meer volk. Enkel de der-
de	avond	moesten	we	onze	toevlucht	zoeken	in	de	
Paterskerk.	Maar	ook	daar	werd	het	een	gezellige	
filmavond.

De laatste avond stond in het teken van de jonge-
re	buurtbewoners.	Zij	werden	reeds	vanaf	18	uur	
verwelkomd met verse pannenkoeken, capoeira en 
vele	andere	activiteiten.	Het	was	enkel	spijtig	dat	de	
film	niet	Nederlands	gesproken	was,	maar	dat	ma-
ken	we	volgend	jaar	goed!

Foto’s:	Paul	De	Malsche.	Meer	foto’s	op	www.elisabethwijk.be

13-09-2015 | Open Monumentendag
Op	zondag	13	september	kon	 iedereen	nog	eens	
een	 bezoek	 brengen	 aan	 de	 Paterskerk	 én	 het	
klooster.	Het	was	moeilijk	de	tel	bij	te	houden	maar	
zeker	meer	dan	500	mensen	kwamen	langs	tijdens	
de	Open	Monumentendag.	De	buurtwerking	zorg-
de voor een hapje en een drankje. Zij hadden ook 
een	 tentoonstelling	 opgezet	met	 oude	 foto’s	 van	
de kerk en de onmiddellijke buurt. Ook Okra was 
present met broodjes.

Helaas	viel	het	weer	een	beetje	tegen	zodat	pick-
nicken in de tuin minder evident was. Maar binnen 
was	er	des	te	meer	sfeer.	Mazurka	Clandestina	zorg-
de	voor	(folk)	muziek	en	dans.	Er	was	ook	een	voor-
leesmarathon	van	23	Reynaertstukjes	uit	De	Kapel-
lekensbaan van Louis Paul Boon. En de gidsen die 
een rondleiding gaven in het klooster konden de 
vraag nauwelijks bij houden. 

Foto’s:	Paul	De	Malsche.	Meer	foto’s	op	www.elisabethwijk.be

 
 Buurtwerking zoekt buurtbewoners die 

een handje willen toesteken bij de orga-
nisatie van activiteiten

	 Ciné	Leopold	was	een	succes	deze	zomer.	We	konden	
uiteraard niet klagen over het weer en de opkomst, 
maar	het	enthousiasme	van	de	vrijwilligers	zit	er	
toch ook voor iets tussen. De buurtbewoners die 
meehelpen	doen	dit	met	hart	en	ziel.	Zij	willen	een	
buurt waar iets te beleven valt en willen mensen 
op	een	fijne	manier	samenbrengen.	Zij	doen	dit	niet	
enkel tijdens Ciné Leopold maar ook tijdens andere 
activiteiten.	Maar	ze	zouden	bij	de	organisatie	toch	
graag	wat	gezelschap	van	andere	buurtbewoners	
hebben.	Hoe	meer	handen,	hoe	lichter	het	werk.	Als	
vrijwilliger	hoef	je	zeker	niet	altijd	aanwezig	te	zijn,	
je	kan	helpen	zoveel	of	zo	weinig	je	maar	wil	en	er	is	
keuze	tussen	verschillende	activiteiten.	 
Meehelpen	is	ook	gewoon	fijn.	Je	leert	een	team	van	
fijne	buurtbewoners	kennen	en	de	werksfeer	is	onge-
dwongen. Maar je krijgt vooral veel vriendschap en 
blije	gezichten	terug.		En	je	bent	bovendien	verzekerd.	

	 Wat	staat	er	volgend	jaar	op	het	programma?	Na	onze	
nieuwjaarsreceptie starten we met het maken van een 
kortfilm.	We	hebben	ook	een	project	in	het	kader	van	
800	jaar	Sint-Niklaas	ingediend	(2017).		En	uiteraard	is	
er	ook		Ciné	Leopold.	En	na	het	festival	is	er	een	bedan-
kingsfeest	voor	al	wie	meehielp.	
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Openingsavond

Ciné Leopold in de kerk

De Cinébar

Open Monumentendag in de Paterskerk
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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.	Geen	volxkeuken	in	januari.

16-01-2016	|	Nieuwjaarsreceptie	|	Prins	Leopold-
plein	|	vanaf	17	uur	|	gratis
De buurtwerking trakteert jullie op gratis soep, glühwein, 
chocolademelk, verse biothee. En we verkopen het Ciné Leo-
poldbier	én	cava	om	geld	te	verzamelen	voor	de	opnames	
van	onze	film.

10-02	tot	26-03-2016	|	Dagen	Zonder	Vlees	|	www.
elisabethwijk.be	|	

Vorig	jaar	deed	de	Elisabethwijk	het	goed	tijdens	deze	cam-
pagne.	Dit	jaar	zijn	we	er	vroeg	bij	en	willen	we	graag	nog	
beter	doen.	Doe	je	mee?	Meer	info	op	p.	8.

 

Activiteiten	kunstencentrum	Bleek	|	Truweelstraat	
121

Neem een kijkje op www.bleek.eu  

Activiteiten	Masereelhuis|	Truweelstraat	85	

Neem een kijkje op www.masereelhuis.be

 

 
 Buurtwerking zoekt buurtbewoners die 

een handje willen toesteken bij de orga-
nisatie van activiteiten

	 Ciné	Leopold	was	een	succes	deze	zomer.	We	konden	
uiteraard niet klagen over het weer en de opkomst, 
maar	het	enthousiasme	van	de	vrijwilligers	zit	er	
toch ook voor iets tussen. De buurtbewoners die 
meehelpen	doen	dit	met	hart	en	ziel.	Zij	willen	een	
buurt waar iets te beleven valt en willen mensen 
op	een	fijne	manier	samenbrengen.	Zij	doen	dit	niet	
enkel tijdens Ciné Leopold maar ook tijdens andere 
activiteiten.	Maar	ze	zouden	bij	de	organisatie	toch	
graag	wat	gezelschap	van	andere	buurtbewoners	
hebben.	Hoe	meer	handen,	hoe	lichter	het	werk.	Als	
vrijwilliger	hoef	je	zeker	niet	altijd	aanwezig	te	zijn,	
je	kan	helpen	zoveel	of	zo	weinig	je	maar	wil	en	er	is	
keuze	tussen	verschillende	activiteiten.	 
Meehelpen	is	ook	gewoon	fijn.	Je	leert	een	team	van	
fijne	buurtbewoners	kennen	en	de	werksfeer	is	onge-
dwongen. Maar je krijgt vooral veel vriendschap en 
blije	gezichten	terug.		En	je	bent	bovendien	verzekerd.	

	 Wat	staat	er	volgend	jaar	op	het	programma?	Na	onze	
nieuwjaarsreceptie starten we met het maken van een 
kortfilm.	We	hebben	ook	een	project	in	het	kader	van	
800	jaar	Sint-Niklaas	ingediend	(2017).		En	uiteraard	is	
er	ook		Ciné	Leopold.	En	na	het	festival	is	er	een	bedan-
kingsfeest	voor	al	wie	meehielp.	

KALENDER

 Heb je interesse? Spreek ons gerust aan of 
mail naar info@elisabethwijk.be of neem 
contact op met de buurtwerkster.

 “Samen met andere mensen werken geeft 
een intens gevoel van voldoening.” (pro-
fessor Filip De Rynck)

	 Begin	2016	|	infomoment	‘t	Fineer	|	
	 Wil	je	weten	hoe	‘t	Fineer	(de	vroegere	houtzagerij	Kok-

lenberg)	er	zal	uitzien,	of	wat	deze	nieuwe	site	voor	de	
buurt	kan	betekenen,	kom	dan	zeker	langs.	Uitnodiging	
met juiste datum volgt.

	 24-01-2016	|	Infomoment	Kortfilm	|	café	zaal		Fa-
milia	|	Truweelstraat	138	|	15.30	uur

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

5

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

	 Een	organisatie	van	Okra.	Meer	info	op	pagina	3.

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

	 Een	organisatie	van	Okra.	Meer	info	op	pagina	3.	
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Inbraakpreventie: enkele eenvoudige sociale en organisatorische maatregelen
Meer	info:	preventiedienst	politie		 	E		politie.preventie@sint-niklaas.be	 T		03	760	65	98

 Veilig wonen. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar elke dag vinden in België meer dan 200 inbraken 
plaats. Een inbraak is niet fijn. Heel je huis overhoop, je dure smartphone, je gloednieuwe tablet en de familie-
juwelen, weg. Inbraak is geen onafwendbaar gegeven. Enkele eenvoudige reflexen zijn vaak voldoende om onze 
veiligheid en die van onze naasten te garanderen. Er zijn tal van maatregelen die je kan nemen, ook bouwkundi-
ge en elektronische maatregelen. Maar wij belichten in dit artikel enkel sociale en organisatorische maatregelen 
en wijzen ook op het nut van een goede registratie.  Deze maatregelen kosten weinig of geen geld. 

 Sociale maatregelen:
 Leer je buren kennen 

Een	goed	contact	met	de	buren	en	een	gezonde	vorm	van	sociale	controle	is	nog	altijd	de	beste	preventie	tegen	
inbraak. In buurten waar mensen elkaar niet kennen, kunnen inbrekers makkelijk anoniem rondlopen en hun slag 
slaan.	En	wat	heb	je	aan	een	loeiend	alarm	als	niemand	er	op	reageert? 
Het	tegendeel	is	waar	in	buurten	met	goede	sociale	contacten.	Daar	houden	de	buren	voor	mekaar	een	oogje	in	het	
zeil.	Want	de	politie	kan	onmogelijk	overal	zijn,	maar	één	van	de	buren	is	meestal	wel	in	de	buurt.	Een	waakzame	
buur	is	er	dus	twee	waard!	 
Daarom	is	het	belangrijk	om	je	buren	te	leren	kennen.	Iemand	moet	natuurlijk	wel	de	eerste	stap	zetten.	Zo	kan	
je	bijvoorbeeld	samen	met	enkele	buren	eens	afspreken	om	naar	een	activiteit	van	de	buurtwerking	te	gaan.	Of	
ga	samen	eens	ergens	een	koffie	drinken. 
Burentoezicht 
Als je minstens een week met vakantie gaat, kan je aan de lokale politie vragen om dagelijks je woning te 
controleren.	Maar	nog	efficiënter	is	het	als	je	ook	goede	afspraken	met	de	buren	maakt	om	bij	elke afwezigheid	
–	ook	al	is	het	maar	één	of	enkele	dagen	–	op	mekaars	woning	te	letten.	Misschien	kan	je	ook	afspreken	om	
eventueel	de	brievenbus	leeg	te	maken,	de	planten	water	te	geven	of	de	katten	eten	te	geven.	De	ene	dienst	is	
de	andere	waard! 
Organisatorische maatregelen 
Veilig	wonen	is	ook	een	kwestie	van	veilige	leefgewoonten.	De	beste	sloten	zullen	niet	helpen	tegen	inbraak	als	
je	ze	niet	gebruikt	of	als	je	tegelijkertijd	een	raam	laat	openstaan.	Veilige	leefgewoonten	kosten	weinig	of	niets	
en	hebben	toch	een	enorm	effect	in	het	buiten	houden	van	ongewenste	gasten.	Deze	maatregelen	zijn	zo	een-
voudig	dat	ze	vaak	over	het	hoofd	gezien	worden. 
•	 Hou	een	inventaris	bij	van	jouw	waardevolle	voorwerpen	en	noteer	de	serienummers.	Hou	de	facturen	bij.	No-
teer	bij	de	aankoop	de	referenties	en	maak	een	foto.	Op	die	manier	kan	de	politie	uw	goederen	gemakkelijker	aan	u	
teruggeven	wanneer	ze	teruggevonden	worden. 
•	 Laat	geen	waardevolle	voorwerpen	in	het	zicht	van	iedereen	rondslingeren.
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COLOFON
Buurtkrant met steun van het Sint-Niklase stadsbestuur, dienst samenleving, cel buurtwerk.
Werkten	mee	aan	deze	krant:	André	Van	Landeghem,	Johan	Dehandschutter,	Gudrun	Van	Den	Bulck,	Sara	Janssens,	Susanne	Koolhof	en	Siri	
Van	Hove.	

Foto’s:	Paul	De	Malsche	(met	uitzondering	van	artikel	inbraakpreventie	en	dagen	zonder	vlees),	Eva	De	Gols	(setfoto’s	op	pagina	3.),	Re-vive	(foto	
‘t	Fineer	op	pagina	8)

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

Inbraakpreventie: enkele eenvoudige sociale en organisatorische maatregelen
Meer	info:	preventiedienst	politie		 	E		politie.preventie@sint-niklaas.be	 T		03	760	65	98

	 •	 Zet	de	kartonnen	verpakking	van	jouw	nieuwe	toestellen	niet	voor	de	deur,	anders	zien	inbrekers	al	snel	wat	
ze	bij	jou	kunnen	stelen.

	 •	 Doe	altijd	ramen	en	deuren	op	slot,	ook	als	je	maar	voor	even	afwezig	bent.	Laat	jouw	ramen	niet	op	kipstand	
staan.
•	 Geef	uw	woning	een	bewoonde	indruk	wanneer	je	met	vakantie	vertrekt:	vraag	aan	een	buur	of	familielid	om	
de brievenbus leeg te maken, het gras te maaien, de rolluiken op en neer te laten, …
•	 Meld	ieder	verdacht	element	in	jouw	straat	of	bij	jouw	buren	aan	de	politie.

 Registratie: een reddend nummer
In	België	kan	90%	van	de	goederen	die	door	de	politie	worden	teruggevonden,	niet	worden	terugbezorgd	aan	
de	eigenaar	ervan.		Het	merendeel	van	de	elektronische	toestellen	heeft	een	serienummer,	dit	nummer	maakt	
jouw	goed	uniek	en	maakt	het	mogelijk	om	dit	in	alle	omstandigheden	te	identifi	ceren.	Het	is	belangrijk	om	
dit	nummer	te	bewaren.	Je	kan	jouw	goederen	ook	markeren	om	deze	gemakkelijker	te	identifi	ceren	(door	
jouw	rijksregisternummer	te	gebruiken).	Aarzel	bij	de	aankoop	van	een	nieuw	toestel	niet	om	aan	de	verko-
per te vragen wat het serienummer ervan is. Sommige winkels vermelden het serienummer van jouw toestel 
op	het	kasticket	of	bewaren	een	spoor	van	de	serienummers	van	jouw	aankopen	(erg	praktisch	in	geval	van	
diefstal…).	Maak	foto’s	van	de	dingen	waar	je	van	houdt!

 Niet alle waardevolle voorwerpen hebben een serienummer. Dit is namelijk het geval bij unieke stukken, kunst-
werken,	juwelen…	In	dit	geval	is	het	noodzakelijk	om	verschillende	goede	foto’s	te	maken	van	de	voorwerpen	
(uit	verschillende	hoeken,	naast	een	liniaal	of	een	meter	om	een	idee	te	kunnen	geven	van	de	grootte	ervan,	in	
goede	lichtomstandigheden,…).

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

7

Untitled-2140   7 15/12/2015   13:23:38



800

JAAR
12

17

| | |     S i n d s  121 7   
  |

| |

SINT-N
IKLAAS

| | |
   

      
            | | |

 

 Dagen Zonder Vlees | 10 februari-26 maart 2016 |
 via de website www.elisabethwijk.be

 Vorig jaar hebben we  voor de eerste maal met de Elisabethwijk 
meegedaan met Dagen Zonder Vlees.  Zonder er echt veel ruchtbaar-
heid aan te kunnen geven haalden we met de buurt toch een uit-
stekend	resultaat.	Dit	jaar	zouden	we	opnieuw	willen	meedoen.	Het	
is	niet	de	bedoeling	dat	je	vegetariër	bent	of	wordt.	De	bedoeling	is	
dat	je	40	dagen	lang	bewuster	eet	en	een	extra	inspanning	doet	om	
minder	vlees	of	vis	te	eten.	Zo	ervaar	je	dat	dit	best	kan.	Je	maakt	ook	
kennis	met	heel	lekkere	gerechten	zonder	vlees	of	vis.	

	 Wil	 je	meedoen,	mail	dan	naar	 info@elisabethwijk.be.	 Je	hoeft	hi-
ervoor	niet	te	wachten	tot	10	februari.

 Infovergadering bouwproject ‘t Fineer | begin 2016 

 Als	 ontwikkelaar	 van	 het	 project	 ’t	 Fineer	 op	 de	 voormalige	
Houtzagerij	Koklenberg	site,	stelt	Re-Vive	zich	graag	aan	u	voor.	Re-
Vive	transformeert	deze	oude	 industriële	site	 tot	een	groene	 long	
waar	 kwalitatief	 en	 betaalbaar	wonen	 centraal	 staan.	Om	nieuwe	
bewoners te verwelkomen in de wijk, is contact met het buurtcomité, 
buurtbewoners en andere gevestigde organisaties belangrijk. 

 Wij	voorzien	begin	2016	een	infomoment	waarop	we	alle	buurtbe-
woners	in	avant-première	zullen	informeren	over	onze	plannen	met	
de site.Binnen enkele weken krijgt u hiervoor een uitnodiging in uw 
brievenbus.

 Ondertussen	kan	u	met	vragen	bij	ons	terecht	via	kobe@re-vive.re	(projectleider)	

en susanne@re-vive.re (social impact) of	www.tfineer.be 

 Project 800 jaar Sint-Niklaas | 2016-2017

	 De	buurtwerking	heeft	een	dossier	ingediend	in	het	kader	van	het	
project	800	jaar	Sint-Niklaas.	Het	is	een	heel	mooi	project	waar	we	
voor gaan en waaraan iedereen een bijdrage kan leveren.  Zoals de 
planning	er	nu	uitziet	zou	de	apotheose	voor	september	2017	zijn.	
Nieuwsgierig?		We	hopen	dat	het	dossier	snel	goedgekeurd	wordt.	
Meer	info	volgt	later.	

 Bezoek aan 80 plussers Elisabethwijk 

 In	september	is	het	project	huisbezoeken	80+	opnieuw	opgestart	in	
de	stad	Sint-Niklaas.	Vrijwilligers	zijn	opgeleid	en	gaan	in	eerste	in-
stantie	op	huisbezoek	bij	alleenwonende	mensen	die	ouder	zijn	dan	
85	 jaar.	De	vrijwilliger	geeft	de	vernieuwde	seniorengids	en	biedt	
een woordje uitleg aan. De vrijwilliger staat open voor een babbel 
en	zal	 ook	 nog	 navragen	 of	 de	 persoon	 in	 kwestie	 nog	 noden	 of	
problemen	heeft.	In	het	voorjaar	zullen	deze	bezoeken	ook	starten	
in jouw wijk. 

	 Wil	je	meer	info	of	heb	je	hier	vragen	over,	tel	03	778	37	19	of	mail	sara.
janssens@sint-niklaas.be.

 Nieuwjaarsreceptie | 16 januari 2016 | Prins Leopol-
dplein | vanaf 17 uur

 Op	zaterdag	16	januari	is	het	zover.	Dan	is	er	onze	jaarlijkse	nieu-
wjaarsreceptie	 op	 het	 Prins	 Leopoldplein.	 Vanaf	 17	 uur	 trakteert	
de buurtwerking u op een lekker glaasje jenever, glühwein, warme 
chocolademelk	of	soep.		Wij	vinden	het	heel	fijn	als	jullie	een	kleine	
versnapering meebrengen. 

	 Het	is	het	moment	om	samen	met	de	buren	een	glaasje	te	drinken	
en om nieuwe bewoners en vrijwilligers in de buurt te leren kennen.  
Dit	jaar	willen	wij	graag	geld	inzamelen	om	onze	kortfilm	te	finan-
cieren. Daarom verkopen we Ciné Leopoldbier en cava. 

	 Kom	dus	gewoon	langs	op	deze	fijne	avond.

 NIEUWS!

Paul De Malsche

Paul De Malsche
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