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Siri Van Hove

Afscheidsconcert orkest academie, 25 juni 2017 (Zaal Familia)
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• Programma Ciné Leopold
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Beste buurtbewoner,
Het is juli, dus tijd voor de zomereditie van de buurtkrant. In deze krant uiteraard heel wat aandacht voor de
activiteiten van de afgelopen maanden. Maar we werpen
ook al een blik op wat nog komen moet. Zo is er eind
juli een vierdaagse zomerbar in de tuin van de paterssite.  Een fijne locatie om met  buren en kennissen af te
spreken.
In augustus is er ook de vierde editie van het openluchtfilmfestival Ciné Leopold. Voor wie de film Sprakeloos
nog niet gezien heeft, dit is je kans.
Ook de pretcamionet doet in augustus onze buurt opnieuw aan. En op 26 augustus is er een happening van
De Warmste Wijk.
Het is ook nog steeds het moment om een geveltuintje
aan te leggen. Meer info kan je vinden op de website van
de buurtwerking www.elisabethwijk.be. Opgelet, je moet
wel toelating vragen aan de stad en bepaalde regels
respecteren.
Verder is de buurt ook actief op Hoplr, een buurtplatform
waarvan inmiddels 134 mensen gebruik maken.
Veel leesgenot.
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OPENINGSFILM CINE LEOPOLD
			

‘SPRAKELOOS’

Zaterdag 5 augustus is het weer zover. Dat is de start van
het openluchtfilmfestival Ciné Leopold.   Dit jaar starten
we met de vertoning van de film Sprakeloos.  Een film over
het leven van een voormalige buurtbewoonster, de moeder
van Tom Lanoye. Een bijzondere ervaring om deze film te
zien op een 100-tal meter van waar het zich allemaal afspeelde.
Op 12 augustus kiest traditiegetrouw het pubiek welke
film we bekijken. Er werden onlangs 10 films aangeboden
en daaruit konden jullie een top 3 samenstellen. Het resultaat kan je lezen in het programma achteraan deze krant.
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Het publiek kiest dit jaar ook de animatiefilm.
Op 19 augustus hebben we een mooi programma samengesteld van een tiental Belgische kortfilms waaronder ook
een aantal animatiefilms.
Dit jaar kan het publiek ook de animatiefilm kiezen. Er kan
gekozen worden tussen Inside Out, de Ijzeren Reus, de GVR
of Shaun the Sheep. Stemmen kan via cineleopold@gmail.
com.
Deze wordt vertoond op 26 augustus. Die dag is het plein,
net zoals alle andere zaterdagen tijdens Ciné Leopold, vanaf 18 uur verkeersvrij en kan er naar hartelust worden geskate en gespeeld op straat. Er is ook kinderanimatie.
Dit jaar hebben we naast ons Ciné Leopoldbier ook twee
exclusief samengestelde theeën (Romeo en Juliette), die je
ter plaatse kan degusteren. Maar je kan ze ook kopen om
thuis lekker na te genieten.

Heb jij zin om een handje toe te steken?
We zoeken ook nog een aantal mensen om een handje toe
te steken tijdens het filmfestival. Opstellen van tentjes,
hangen van lichtjes, bar (op 19/08), plaatsen van stoelen,
hangen van affiches ...
Je komt terecht in een fijn team van vrijwilligers. Iedere
hulp is welkom. Graag een seintje voor 25 juli.

Zomerbar | tuin Paterssite | Truweelstraat 138 | 27-30 juli 2017
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Onder de toren van de Paterskerk, in de groene oase van
de Paterstuin vindt van 27 tot 30 juli de 4-daagse “Zomerbar Den Hof” plaats!
Kom genieten van verfrissende drankjes, heerlijke cocktails & huisbereide tapas.
De allerkleinsten kunnen ravotten in ons avontuurlijk
kinderspeelbos. Wanneer de avond valt ontsteken we het
kampvuur begeleid door live-muziek! Een 4-daagse beleving voor jong & oud om u tegen te zeggen!
Organisatie: scouts
Openingsuren: 11 tot 23u00
Truweelstraat 138, 9100 Sint-Niklaas
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Nieuwe speeltuigen op het Prins
Leopoldplein
De nieuwe speeltuigen stonden er al een tijdje, maar op 1 juli
werden ze officieel ingehuldigd.
De toestellen zijn bestemd voor de leeftijd van 3 tot 8 à 10 jaar.
De vogelnestschommel zelfs voor baby’s. Op de opening waren
er een aantal buurtbewoners die duidelijk maakten dat ze bezorgd waren over de verkeersveiligheid rond het plein. Kinderen
spelen blijkbaar niet enkel op het plein maar ook op de weg.
Er werd ook gevraagd een
vuilnisbak te plaatsen.
Deze is al een tijdje verwijderd maar nog steeds niet
vervangen door een nieuw
model wat heel wat zwerfvuil met zich meebrengt.
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Vakantieplezier in de buurt met de
pretcamionet
14-18 augustus 2017
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Afscheidsconcert symfonisch
orkest van de academie | 25 juni
2017

Na drie jaar verlaat het orkest van de academie
zijn tijdelijke stek in de Truweelstraat en daarom
organiseerden wij een afscheidsconcert met ‘koffietafel’.

dere

Wekenlang was er niks anders dan goed weer
maar uitgerekend die zondag viel het weer een
beetje tegen. De temperatuur zat nog tamelijk
goed maar helaas stond er die dag een beetje te
veel wind.

Deze vakantie kunnen jongeren tussen 6 en 12
jaar naar goede gewoonte terecht bij de pretcamionet. De begeleiders van de pretcamionet
zorgen voor gratis sport en spel in de buurt. Dit
jaar komen ze langs tussen 14 en 18 augustus,
behalve op dinsdag 15 augustus. Nieuw dit jaar
is dat de allerkleinsten (tussen 6 en 10 jaar)
worden opgevangen op het Prins Leopoldplein.
We willen er op wijzen dat 12 jaar de maximum leeftijd is.

Dus vond het concert plaats in zaal Familia. En die
liep goed vol die ochtend. Meer dan 100 mensen
genoten van een stuk gecomponeerd door Ken
Van Hoylandt. Het was een prachtig stuk van een
talentvolle jonge man.
Na het concert zorgden vrijwilligers van de
buurtwerking voor lekkere verse boterkoeken van
bakker Stefan  en verse koffie en biothee.
We wensen iedereen van de academie een fijne
nieuwe  thuis op hun nieuw stek, de VTS site.
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WAT’S GEBUURD?
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Paterssite | Stand van zaken
De bouwaanvraag is ondertussen ingediend. Vermoedelijk wordt in januari 2018 het klooster gesloopt. In februari zouden dan de renovatiewerken
in de kerk starten. We verwachten dat de werken
ongeveer één jaar zullen duren.

28-05-2017 | Den Optocht
De Elisabethwijk Neemt
Opzettelijk in Potsierlijke
Tenues deel aan den Optocht:
in Clowneske corsages,
Historisch incorrect en
met veel Tierlantijntjes.

Zo stapte een eerder kleine, maar bonte vertegenwoordiging van de Elisabethwijk mee in Den Optocht op 28 mei.
Na de geslaagde alternatieve minibloemenstoet
van 3 jaar geleden pakten onze buren van Bleek
het in dit feestjaar grootser aan.
Talloze reuzenverenigingen, muziekkapellen, de
stedelijke academie en een paar wijken van de
stad maakten van deze stoet een ludiek gebeuren,
dat een glimlach toverde op het gezicht van menig
Sint-Niklazenaar. Ook de muzikanten van Dust Laaif
stapten mee in de stoet en zorgden voor ambiance.
Op de Grote Markt was het even zoeken naar de
juiste posities voor de reuzen hun “danskunsten”
konden tonen. In het park werd de stoet ontbonden
en konden de dorstigen genieten van een streekbiertje en ander lekkers.
Foto’s: Hugo Van Stichel
Den Optocht

01-05-2017 | Buurtnetwerk Hoplr
Sinds 1 mei maakt de Elisabethwijk gebruik van de
private buurtwebsite Hoplr. Hiervoor heeft buurtbewoonster Leen Heyrman gezorgd.
Hierop kan iedereen die in de Elisabethwijk woont
zich aanmelden. Dus enkel de straten waar deze
buurtkrant wordt uitgedeeld.
Hoplr wordt gebruikt om buren op een eenvoudige manier te bereiken. Ondertussen zijn er al meer
dan 134 mensen lid. Aanmelden is eenvoudig en
gratis.
Registreren kan via www.hoplr.be.
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Open Monumentendag in de Paterskerk
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De jeugddienst organiseerde een aantal
mooie activiteiten in de buurt voor de
kinderen. Een overzicht...

KALENDER

Foto’s Paul de Malsche

14 tot 18 augustus 2017 (behalve dinsdag) | pretcamionet | Elisabethplein én Prins Leopoldplein |
vanaf 13.30 tot 17.00 uur | gratis
Dit jaar zijn er activiteiten op beide pleinen. Op het Prins Leopoldplein voor de allerkleinsten (6-10 jaar) en op het Elisabethplein voor de iets oudere kinderen (10-12 jaar).

5, 12, 19 en 26 augustus | Ciné Leopold | Prins Leopoldplein (bij regen in zaal Familia) | gratis
Meer info over het programma op pagina’s 2 en 8.

Elke woensdag | Zitdag De Warmste Wijk | Zaal
Familia (kleine zaal) | Truweelstraat 138 | 13.00 tot
18.00 uur
Iedereen kan binnenspringen voor info over dit Europees
project in onze buurt. Geen zitdag op 12 en 19 juli.

26-08-2017 | Warmste Wijk happening | zaal Familia | Truweelstraat 138 | 9.30 tot 12.30 uur
Een warme uitnodiging voor de inwoners van De Warmste
Wijk valt in de loop van augustus in de brievenbus, maar hou
de datum zeker vrij. Alle info ook op www.dewarmstewijk.be.

16 en 23-09-2017 | Bouwteamcursus voor verbouwers | café zaal Familia | Truweelstraat 138 | 9.00
tot 17.00 uur
Gedurende 2 volledige dagen krijg je alle technische en
praktische kennis over duurzaam en energiezuinig verbouwen. Handig, zelfs als je tijdens de werken niet zelf de handen
uit de mouwen steekt. Zo ben je goed geïnformeerd als je
gesprekken moet voeren met architecten, bouwfirma’s en
verkopers van allerlei materialen.
Gratis (broodjeslunch en cursus worden voorzien), maar de
plaatsen zijn beperkt, dus inschrijven kan nu al via dewarmstewijk@sint-niklaas.be.

Activiteiten kunstencentrum Bleek | Truweelstraat
121
Zin in een tentoonstelling of fijn concert in de buurt?Neem af
en toe een kijkje op www.bleek.eu

Activiteiten Masereelhuis | Truweelstraat 85
Neem een kijkje op www.masereelhuis.be
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De Warmste Wijk in volle vaart.
Meer info: Marieke De Wever

E-mail: dewarmstewijk@sint-niklaas.be Tel.: 03 778 32 04

Op 23 april was er een eerste kennismakingsmoment met en voor De Warmste Wijk
(foto). De aanwezigen konden kennismaken met het project, de enige echte warmste trui en de mensen achter het project. Er was ook de mogelijkheid om een afspraak te maken voor een energiescan of -audit.
Interesse in een energiesan of een energieaudit?
Ondertussen vroegen 25 bewoners een energiescan (focus op gedrag) of een energieaudit (focus
op het gebouw) aan. De eerste bezoeken werden hiervoor reeds afgelegd en sommigen ontvingen
ook al het verslag en plannen nu de bespreking ervan in.
Je kan nog steeds een energiescan of -audit aanvragen!
Voor wie plannen heeft om de woning te BENO-veren (grondig energiezuinig renoveren) en niet
goed weet hoe er aan te beginnen, is het nog steeds mogelijk om een begeleidingstraject aan te
vragen!

Energiemeester, iets voor jou?
Naast dit aanbod, geloven we in De Warmste Wijk dat we de dingen beter doen wanneer we samenwerken om een warm verhaal te schrijven. Hiervoor werd de vrijwilligerswerking opgestart.
Op 20 juni was er een informatieavond voor wie graag ‘energiemeester’ wil worden en op die
manier gezinnen in de buurt wil ondersteunen om anders om te gaan met energie en te besparen
op de energiefactuur. We zoeken nog steeds energiemeesters; je hebt absoluut geen voorkennis
nodig, enkel een dosis warme goesting. Alle informatie is te vinden op de website www.dewarmstewijk.be of neem contact op met projectcoördinator Marieke De Wever.
Op zaterdag 26 augustus nodigen we alle bewoners van De Warmste Wijk opnieuw uit op een
fijne happening, waarop we ook de activiteitenkalender voor het najaar zullen voorstellen. Hou in
augustus je brievenbus in de gaten voor de uitnodiging!

Gratis tweedaagse bouwcursus
De activiteitenkalender presenteren we op 26 augustus, maar we geven nu al een voorsmaakje: op
zaterdagen 16 en 23 september kan u de 2-daagse ‘Bouwteamcursus voor verbouwers’ volgen.
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Tijdens dit Bouwteam krijg je van een bouwdeskundige van vormingscentrum Dialoog gedurende
twee volledige dagen alle technische en praktische kennis mee over duurzaam en energiezuinig
verbouwen.Handig, zelfs als je tijdens de werken niet zelf de handen uit de mouwen steekt. Zo ben
je goed geïnformeerd als je gesprekken moet voeren met architecten, bouwfirma’s en verkopers van
allerlei materialen. Voorkennis is absoluut niet vereist. Je leert de voor- en nadelen van de diverse
bouwmaterialen en installaties kennen. De lesgevers brengen verschillende materialen mee om zo
concreet mogelijk uitleg te geven. We bieden deze 2-daagse cursus gratis aan, inclusief cursuspakket
en broodjeslunch.
Het aantal plaatsen is beperkt, maar bewoners van De Warmste Wijk krijgen voorrang. Inschrijven
kan vanaf nu, via een mailtje naar dewarmstewijk@sint-niklaas.be of bel naar 03 778 32 04.

Meer informatie?
Nog geen affiche, sticker op de brievenbus of nieuwsbrief ontvangen? Kijk op de website www.dewarmstewijk.be of kom eens langs op een woensdag in de kleine zaal van zaal Familia, Truweelstraat
138 van 13 tot 18 uur (kijk in de zomervakantie voor de zekerheid eerst even op de website), of bel
03 778 32 04 of mail naar dewarmstewijk@sint-niklaas.be
Foto’s Marieke de Wever

Foto’s en tekst: Marieke De Wever

COLOFON
Buurtkrant met steun van het Sint-Niklase stadsbestuur, dienst diversiteit, samenleving en preventie, cel buurtwerk.
Werkten mee aan deze krant: Marieke De Wever, Andy Luyckx , Gudrun Van Den Bulck, Siri Van Hove.
Foto’s: Paul De Malsche, Siri Van Hove, Hugo Van Stichel, Marieke De Wever
V.U.: Sofie Heyrman, schepen welzijn, Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas.

Mark Gielen, wijkagent

Gerrit Heirbaut, voorzitter
bewonerscomité

politie.elisabethwijk
@sint-niklaas.be

info@elisabethwijk.be

0498 58 09 69

Siri Van Hove, buurtwerkster Tijs Van Hoyweghen, straathoekwerker

0485 55 49 83
0496 58 31 33
03 778 37 36
tijs.vanhoyweghen@sint-niklaas.be
siri.vanhove@sint-niklaas.be
7

Untitled-250 7

14/07/2017 11:25:27

Untitled-250 8

14/07/2017 11:25:28

