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Kinderen aan het werk in de kloostertuin Paterssite, 21 juni 2015

In dit nummer
• Ciné Leopold: alles wat je moet
weten.
• Open Monumentendag Paterssite.
• Parkeren op het Prins Leopoldplein: wat mag en wat mag niet.
• Optreden symfonisch orkest van de
academie op Paterssite.
• Verslag workshop veggie BBQ. Met
recept.
• Nieuw op onze website: verloren
dieren.
• Sterilisatie van uw kat, een goed
idee!
• Activiteitenkalender.
• Verslag tweede participatiedag
Paterssite.
• Programma Ciné Leopold.
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Beste bewoners,
De zomer is al halfweg en we hebben nog niet mogen klagen wat
de temperatuur betreft (alhoewel de meningen hierover verdeeld
zijn). Zoals u misschien ziet zit de buurtkrant in een nieuw kleedje.
De krant is namelijk aangepast aan de nieuwe huisstijl van de stad
Sint-Niklaas. Maar inhoudelijk blijven we hetzelfde doen: verslag uitbrengen over onze werking en buurtactiviteiten onder de aandacht
brengen.
We willen iedereen alvast uitnodigen op de tweede editie van ons
filmfestival Ciné Leopold, waarop stuk voor stuk kwaliteitsfilms te
zien zijn. En we zijn uiteraard ook heel fier dat niemand minder dan
regisseur Robbe De Hert peter van Ciné Leopold wil zijn. Op zaterdag
1 augustus komt hij langs en vertonen we zijn film Lijmen/het been.
Ook zijn we fier op ons eigenste Ciné Leopoldbier dat je elke filmavond vanaf 20 uur kan degusteren aan onze Cinébar. Je verneemt
alle nieuwigheden over Ciné Leopold op pagina 2 en 3. Op de laatste
pagina kan je het ganse programma lezen. Ook een flyer zat reeds in
je bus.
Verder geven we ook kort verslag over het tweede participatiemoment van de Paterssite en willen we jullie alvast uitnodigen naar de
Paterskerk tijdens de Open Monumentendag.
Wil je steeds op de hoogte blijven, neem dan af en toe een kijkje op
onze site www.elisabethwijk.be.
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BINNENKORT IN DE BUURT

Openlucht filmfestival Ciné Leopold, de
eerste vier zaterdagen van augustus.
Ook deze zomer organiseert buurtwerking Elisabethwijk
Ciné Leopold, een gratis openlucht filmfestival. Wist je
dat dit festival volledig tot stand komt door de inzet van
buurtbewoners? Van het ontwerp van de affiche tot filmkeuze, projectie en catering. Vorig jaar mochten we over
de vier avonden een kleine 600 bezoekers verwelkomen.
En dit jaar willen we het uiteraard minstens even goed
doen. Maar we willen in de eerste plaats kwaliteitsfilms
vertonen en ook kans geven aan genres die zelden te
zien zijn. Zo tonen we op 15 augustus een mooie selectie
Belgische kortfilms. Deze juweeltjes zijn niet zo gekend,
maar de mensen die er vorig jaar mee kennis maakten
waren bijzonder aangenaam verrast. Op 8 augustus kunnen de bezoekers zelf kiezen welke film ze willen zien. Je
kan kiezen tussen The Artist, The Homesman en Into the
Wild. Stemmen kan op 1/8 en de avond zelf tot 20.30 uur.
Of via cineleopold@gmail.com
Meer info kan je vinden op www.cineleopold.be en www.
elisabethwijk.be

Bio theebar, hapjes van het Wonderhuys
en het oudercomité Sint-Camillus en
het exclusieve Ciné Leopoldbier.

Tijdens het filmfestival kan je alvast ons Ciné Leopoldbier
proeven. Het is een exclusieve tripel van brouwerij Boelens.
Krijg je er niet genoeg van dan kan je tijdens de periode van
het festival dit biertje ook kopen om mee naar huis te nemen
(4-pack).
Ciné Leopold heeft ook de bedoeling mensen samen te brengen. En waar kan dat beter dan aan onze Ciné Bar? Daarom
nodigen we iedereen uit om langs te komen vóór de filmvertoning. Om 20 uur opent de bar. Ze blijft open tot een half
uur na de filmvertoning.
Verder bieden wij op 1 en 8 augustus lekkere en gezonde
hapjes aan (Het Wonderhuys). Op 15 en 22 augustus zijn er
pannenkoeken en andere desserts te verkrijgen. En we hebben ook een biotheebar. Telkens zijn er verschillende soorten
thee te proeven (RELeaSe-tea.be)

Robbe De Hert is peter van Ciné Leopold.
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We zijn uiteraard heel trots dat niemand minder dan Robbe De Hert, de bekende filmregisseur, peter wil zijn van ons
filmfestival. Als openingsfilm vertonen we zijn prachtige film
Lijmen/Het Been (2000) met Koen De Bouw, Mike Verdrengh,
Jan Decleir, Willeke van Ammelrooy (won Gouden Kalf voor
haar rol) , Sylvia Kristel en Jaak Van Assche.
7/17/2015 10:12:18 AM
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Bij slecht weer kan u van de film genieten in de Paterskerk.

Uiteraard rekenen wij op droge, zwoele avonden.
Maar indien het weer geen buitenvertoning toelaat,
dan vindt de vertoning plaats in de Paterskerk, te betreden via de hoofdingang.
Indien dit het geval is, dan zal dit medegedeeld
worden via de website www.cineleopold.be en/of
www.elisabethwijk.be

Kinderanimatie tijdens Ciné Leopold
| zaterdag 22 augustus | 18.30 uur.
Het Leopoldplein is vanaf 18 uur verkeersvrij.

Tijdens deze tweede editie van Ciné Leopold willen we op 22 augustus onze jongste bewoners verwennen. Om 21 uur vertonen we de animatiefilm
The Fantastic Mr. Fox van Wes Anderson naar het
boek van Roald Dahl. Maar vanaf 18.30 uur kunnen kinderen zich alvast mooi laten grimeren als
een leuk diertje. Er is ook een leuke workshop: kom
ontdekken hoe je van een simpel blikje een creatief ideetje maakt. Theelichthouders en bloemen
zijn één van de leuke dingen die we die dag gaan
maken met blikjes en conservenblikken. Je moet
niet handig of slim zijn, gewoon hartstikke veel zin
hebben.
Er is ook een gratis initiatie capoeira, voor jong en
oud. Je kan die dag ook het Kubbspel spelen.

Open Monumentendag Paterssite
|zondag 13 september | 10.00-17.00
uur.

De buurtwerking van de Elisabethwijk doet dit jaar mee
aan de Open Monumentendag. Op deze dag opent de
Paterskerk nog eens zijn deuren. Er is die dag o.a. een
fototentoonstelling te zien over de opbouw en opening van de kerk. Er zijn ook historische foto’s van de
Truweelstraat en de Elisabethlaan en Elisabethplein.
Maar je kan ook plannen bekijken over de toekomst
van de Paterssite en een videoreportage van het participatiemoment in maart. Verder zijn er ook gezonde
hapjes te verkrijgen en lekkere drankjes. Zo kan je nog
eens proeven van een Ciné Leopoldbiertje. Bij goed
weer kan je uiteraard genieten van dit alles in de tuin.
Je kan er ook picknicken. Op de parking van Familia is
er die dag een heus folkbal.
Later meer info op www.elisabethwijk.be

Die namiddag worden er ook pannenkoeken gebakken op het Leopoldplein (1 EUR).
We vertonen die dag ook animatiefilms van kinderen van de academie en filmpjes van de laureaten
van de Kunstbende.

Parkeren op het Prins Leopoldplein.
Wat mag en wat mag niet?

Geregeld zien we auto’s op de berm van het Prins Leopoldplein geparkeerd staan. Dit is niet enkel strafbaar
(onmiddellijke inning van 110€) maar beschadigt ook
de ondergrond. De rand van het Prins Leopoldplein
wordt beschouwd als een verhoogde berm. Deze verhoogde berm bevindt zich binnen de bebouwde kom
zodat deze volgens het verkeersreglement niet mag
gebruikt worden als plaats om stil te staan of te parkeren. Vermits er sprake is van éénrichtingsverkeer mag
er aan beide zijden geparkeerd worden op de rijbaan,
zonder de verhoogde berm te gebruiken zolang de
vrije doorgang op de rijbaan 3 meter bedraagt.
Uw wijkinspecteur, Mark Gielen
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WAT’S GEBUURD?

26 - 06 - 2015 | Optreden symfonisch orkest van de academie o.l.v. Kris Matthynssens.
Ongeveer een jaar geleden kreeg het orkest van de
academie onderdak in de voormalige bibliotheek in
de Truweelstraat. Tijd dus om eens te tonen waartoe deze mensen zoal in staat zijn dachten we. En
dus nodigden we alle buurtbewoners uit om hen
aan het werk te zien. Het was dan ook ongelofelijk
fijn dat er zoveel mensen benieuwd waren. Maar
liefst 125 toehoorders kwamen langs om in de tuin
te genieten van hun spel. Uiteraard was er ook nog
een hapje en een drankje om deze geweldig mooie
avond af te sluiten. ‘Moeten we meer doen’ werd
meermaals gehoord die avond.
Meer foto’s op www.elisabethwijk.be

04 -07 - 2015 | Workshop veggie BBQ.
Op zaterdag 4 juli organiseerde EVA in samenwerking met buurtwerking Elisabethwijk een volledig
vegetarische BBQ aan de Paterskerk. De deelnemers, een mix van buurtbewoners en EVA-sympathisanten, werden eerst zelf aan het werk gezet
tijdens korte workshops. Er werden onder andere
slaatjes, taboulé, frisse groentjes, spiesjes en papillotten gemaakt. De Paterskerk bood welkome
verkoeling op deze hete dag. In de vooravond werden de tafels naar buiten verplaatst en konden we
genieten van een aangename avondzon. Graag
geven we jullie het recept van de papillot met tofu
(5 stuks):
INGREDIENTEN:250 g tofu •1 wortel • 1/2courgette• 1/2prei• 1/2 rode paprika• Sojaroom• witte
wijn• currypoeder• p en z
WERKWIJZE:
1. tofu in blokjes snijden
2. groentjes in kleine blokjes snijden en prei op
ringen
3. alles verdelen over 5 zilverpapieren
4. kruiden met peper, zout, curry
5. pakketjes maken en scheut witte wijn en
room erbij doen
6. 20 min laten bakken op BBQ
Meer foto’s op www.elisabethwijk.be
4
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Nieuw op www.elisabethwijk.be: rubriek
‘verloren huisdieren’.
In de buurt loopt af en toe wel eens een kat,
hond of konijn weg. Soms verschiet een dier
van vuurwerk of bouwwerken, mist het zijn
baasje die op vakantie is of ontglipt het even
aan het dagelijks toezicht. Sinds kort kan je
op onze website een foto en info over je verdwenen huisdier kwijt. Dit kan via info@elisabethwijk.be. Je kan de info bekijken op www.
elisabethwijk.be onder de hoofding ‘actueel’.

Sterilisatie van uw kat, een goed idee!
Als een kat haar gang mag gaan, heeft dat zijn
gevolgen want vanaf zes maanden is een kat geslachtsrijp. Het teveel aan katten belandt ofwel
in een dierenasiel ofwel op straat. Deze katten
worden veroordeeld een nieuw leven te beginnen, te verwilderen, krijgen kittens en dit leidt
uiteindelijk tot een overpopulatie van zwerfkatten. Dit zorgt voor geluidsoverlast ‘s nachts en
geuroverlast door uitwerpselen. Daarom vraagt
het stadsbestuur uw medewerking om te vermijden dat katten en kittens in een dieronwaardige situatie terecht komen. Wist je trouwens dat
sinds 1 september 2014 iedereen die katten
verkoopt of gratis weggeeft die voorafgaandelijk
moet steriliseren, registreren en identificeren?
Neem dus uw verantwoordelijkheid, voorkom
dierenleed en laat uw katten steriliseren en kater castreren. Zo helpt u het aantal zwerfkatten
of katjes zonder thuis onder controle te houden.

Kat Vermist
Menchu is een 1,3 jaar oude kattin.
Ze is volledig zwart met witte stip op de borst. Ze is
verder redelijk klein en mager voor haar leeftijd
(grootgebracht met de papfles).
Onze kat is al een week vermist (sinds +/- 7/6), terwijl wij op
huwelijksreis waren (ondanks dagelijks bezoek van (schoon)ouders).
Er zat een vreemde kater in ons huis (op 1ste, zonder dat onze
ouders dit hadden opgemerkt, zie post hieronder), dus waarschijnlijk
is ze op de vlucht gejaagd (haar zusje zat bij de buren te schuilen).

KALENDER

Derde zaterdag vd maand | Volxkeuken |
Masereelhuis | Truweelsstraat 85|
19.00-20.00 uur
Inschrijven: volxkeuken@elisabethwijk.be. Het menu
kan u binnenkort bekijken op www.elisabethwijk.be

22 - 08 - 2015 | Kindernamiddag |
Prins Leopoldplein | 18.30 uur | gratis
Capoeira, kindergrime, kubbspel, workshop, pannenkoeken (1 EUR) en om 21 uur de animatiefilm The Fantastic
Mr Fox. Meer info op pagina 3.

Ciné Leopold | Prins Leopoldplein | opening
bar om 20.00 uur | projectie om 21.30 uur
(21.00 uur op 22/08) | gratis
01 - 08 - 2015: Lijmen/Het Been. Opening met Robbe De
Hert.
08 - 08 - 2015: het publiek kiest tussen The Artist,
The Homesman en Into the Wild. Meer info op pagina 2.
15 - 08 - 2015: Belgische kortfilms.
22 - 08 - 2015: The Fantastic Mr Fox (animatiefilm)
voorafgegaan door films leerlingen Sask en laureaten
Kunstbende.

13 - 09 - 2015 | Open Monumentendag | Paterssite | 10.00 - 17.00 uur| Truweelstraat 138
Paterssite 2.0. Fototentoonstelling opbouw kerk en deel
wijk, plannen voor de nieuwe site, folkbal,.... Meer info
op pagina 3.

Haar chipnummer is 947000000470540 of 947000000458620.
Haar baasjes, Debby en Chris, en zusje Ramona zouden extreem
gelukkig zijn bij elk nieuws:

Dr Van Raemdonckstraat 13, 9100 St-niklaas
0485/65.72.08 of 0472/96.16.59

18 - 09 - 2015 | De langste veggietafel |
Grote Markt | 17.30 uur |
Met zijn allen picknicken op de Grote Markt. Breng zelf
je maaltijd mee of koop een veggiemaaltijd ter plaatse. Ga je mee, geef dan een seintje aan siri.vanhove@
sint-niklaas.be. Dan reserveren wij een tafel voor 18 uur.
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Verslag tweede participatiemoment Paterssite | zondag 21 juni 2015.

Zondag 21 juni was er in de Paterskerk een tweede participatiemoment voor de buurtbewoners en de
verenigingen die zaal Familia gebruiken. Ook de kloostertuin werd feestelijk geopend. In deze buurtkrant geven
we een kort overzicht wat er gezegd is over de kerk en de kloostertuin. Deze suggesties en voorstellen worden
waar mogelijk meegenomen in het ontwerp van het masterplan. Dit moet uiteindelijk nog goedgekeurd worden
door de gemeenteraad. Het volledige verslag kan u later lezen op onze website www.elisabethwijk.be.

Herbestemming van de kerk.

Op het eerste participatiemoment kwam duidelijk naar voor dat buurtbewoners de Paterskerk graag herbestemd zagen tot polyvalente ruimte voor buurtactiviteiten en kleinschalige festiviteiten. Daaraan gekoppeld
was er ook een duidelijke vraag naar een koffiehuis in de buurt. Na een invuloefening bleek dat het programma
van zaal Familia gemakkelijk in te passen was in de kerk. Daarbovenop leent het koor zich perfect tot een
zichtbaar en aangenaam koffiehuis dat aansluit bij de kloostertuin én de Elisabethwijk.
De Paterskerk kan opgedeeld worden in kleinere en grotere zalen die samen of apart kunnen functioneren.
Keuken, sanitair, vestiaire en berging worden voldoende ruim voorzien.
Om de kerk meer te laten aansluiten bij de Elisabethwijk en de kloostertuin, is het wenselijk dat er openingen
gemaakt worden in de kerkmuren. De structuur van de Paterskerk leent zich hier vrij gemakkelijk toe. Op de
plaats waar vandaag de biechtstoelen staan kunnen zonder grote structurele ingrepen openingen gemaakt
worden. Verder is het van fundamenteel belang dat de kerk gerenoveerd en gebruiksklaar is alvorens zaal Familia af te breken. Zodoende kan de continue werking van de buurtzaal gegarandeerd worden.

De kloostertuin.
De kloostertuin wordt in de toekomst toegankelijker vanuit de Truweelstraat, de Leopold II-laan en zelfs de
Tabakstraat. Zo wordt de tuin doorwaardbaar voor passanten en wordt ze toegankelijker voor buurtbewoners
vanuit de hele Elisabethwijk. De tuin wordt een rustige, natuurlijke tuin. Door als voedingsbodem gebruik te
maken van een deel van het afbraakmateriaal van het klooster, krijgt de kloostertuin een minerale rijke ondergrond en bijgevolg een soortenrijke vegetatie die weinig beheer vereist. In de tuin kan ruimte voorzien worden
om te zitten, te ontmoeten, te spelen en te wandelen. Daarnaast kan ook ruimte voorzien worden voor volkstuinen, kruidentuin en pluktuin. Het is belangrijk dat de tuin zowel door bewoners van de Paterssite als door
buurtbewoners en bezoekers van de Paterskerk gebruikt kan worden zonder dat er conflicten ontstaan: een polyvalente tuin die zowel voor bewoners als bezoekers aangenaam is. Verder voorziet een rietveld in natuurlijke
waterzuivering op de Paterssite.
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De kloostertuin werd feestelijk geopend.

Na de presentatie openden schepen Geerts en schepen Henne de kloostertuin voor het publiek. Op de kloostermuur werd een banner ontrold waarop een doorkijk door de muur en naar de toekomst wordt geboden. Daarna
werd in de tuin verder gepraat over de Paterssite met een gezond hapje, verrassende thee en verfrissende drankjes. Bezoekers kregen de kans om de plannen meer in detail te bekijken, spraken ons aan, stelden vragen en gaven
hun mening.
Onder de spectaculaire begeleiding van capoeira-master Pinel kregen we kans om het zachte gras van de
nieuwe kloostertuin te voelen (zie foto pagina 3).

Ook de kinderen konden meedenken over de kloostertuin.
In totaal werden 37 kinderen van 8-12 jaar en 8 kleuters bevraagd. De bevraging bij de kinderen tussen 8-12 jaar
gebeurde aan de hand van picto-play. Naast een groot speeltoestel kwamen de aspecten slingeren (5 keer), een
fontein (4 keer), een boomhut (3 keer), een rare boom (3 keer), een holle struik (3 keer) en schommelen (3 keer) ook
vaak terug.De kleuters werden bevraagd aan de hand van een speeltuigmemory. Hun lievelingstoestellen zijn een
wiebelbrug, palenparcours of palen om op te klimmen, een klim-of tuimelrek, een schommel, een molentje om te
draaien en een wip. De input van de kinderen wordt meegenomen in het vervolgtraject van de Paterssite. Daarna
konden alle kinderen de handen uit de mouwen steken en meebouwen aan hun speeltuin. Schroevendraaiers, hamers en boormachines werden ingezet om een klauterparcours in elkaar te knutselen onder het alziende oog van
een echte vakman. Het resultaat mocht gezien worden en werd meteen getest door de enthousiaste bouwvakkers!

COLOFON
Buurtkrant
met
steun
van
het
Sint-Niklase
stadsbestuur,
dienst
samenleving,
cel
buurtwerk.
Werkten mee aan deze krant: Tom De Soete, Mark Gielen, Eline Franckaert en Siri Van Hove. Foto’s: Paul De Malsche, Eline Franckaert en Gert Cools.
V.U.: Sofie Heyrman, schepen sociale zaken, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas.
Mark Gielen, wijkagent

0498 58 09 69
politie.elisabethwijk

Gerrit Heirbaut, voorzitter

Siri Van Hove, buurtwerkster

info@elisabethwijk.be

0485 55 49 83
0496 58 31 33
03 778 37 36
tijs.vanhoyweghen@sint-niklaas.be
siri.vanhove@sint-niklaas.be

Tijs Van Hoyweghen, straathoekwerker
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