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Beste buurtbewoners,

Stilaan worden de dagen langer en velen kijken uit naar de 
lente. We hebben alvast een aantal fijne activiteiten in petto.

Op 22 maart organiseren we een Grote Lente-schoonmaak. 
Samen met jullie en de leerlingen van Sint-Camillus maken 
we die dag komaf met het zwerfvuil. Ben je al vaak voorbij het 
wassalon op de Koningin Elisabethplein gewandeld, maar had 
je nooit een reden om eens binnen te stappen? Dan heb je die 
binnenkort wel.  De laatste week van maart is kunstenaar Tom 
Clement er aan het werk. En noteer zeker 29 maart in je agen-
da want dan sluiten we de expo ‘Wassalon’ feestelijk af. 

In april organiseert de buurtwerking samen met de Sint-Ca-
millusschool een buurt/schoolfeest. Daar kan je een plekje 
reserveren op onze rommelmarkt. Heb je nog herbruikbare 
spullen staan, dan is dit het moment om ze dicht bij huis van 
de hand te doen.

We kunnen gerust stellen dat 2019 een belangrijk jaar wordt. 
We starten namelijk met de voorbereiding van de herinrich-
ting van de Elisabethwijk. Bedoeling is dat de leefbaarheid en 
verkeersveiligheid in de buurt verhoogt en het woonkarakter 
van de wijk wordt versterkt. Het is absoluut de bedoeling dit 
samen met jullie te doen. 

En last but not least,lichten we al een tipje van de sluier over 
het nieuwe zomerfeest Bal Cirqu l’air.

Veel leesgenot.

Paul De Malsche
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 Op 27 april organiseert de Sint-Camillus school samen met 
de buurtwerking een buurt- en schoolfeest.  Het belooft een 
geanimeerde namiddag te worden. Er zijn eet- en drank-
standjes en tussen 14.30 en 15.30 uur zijn er optredens. 
Maar we organiseren ook een rommelmarkt. Hiermee tra-
chten we tegemoet te komen aan een vraag van een aantal 
buurtbewoners. Het leek ons een ideaal moment om het uit 
te proberen.

 Rommelmarkt

 Wil jij een plaatsje hebben op de rommelmarkt? Dan kan je 
inschrijven bij secretariaat2@sintcamillus.be. Je betaalt  5 
EUR per lopende meter. Er zijn geen (of een beperkt aantal) 
tafels voorzien.  De rommelmarkt loopt als een circuit door 
de festiviteiten.  Er is dus geen afgebakende  
‘rommelmarktzone’.  Op die manier is er veel passage aan de 
verschillende standjes.

 Mensen die op de rommelmarkt staan kunnen tot een nog 
nader te bepalen uur de straat inrijden om hun materiaal af 
te zetten. Het is wel niet toegelaten om vóór 17 uur met de 
auto opnieuw het materiaal op te halen. Pas na het einde 
van het schoolfeest is dit mogelijk.

 We willen er wel uitdrukkelijk op wijzen dat het verplicht 
is de niet verkochte goederen terug mee te nemen. Hierop 
zal worden toegezien. Ook het betalen van een waarborg 
behoort tot de mogelijkheden.

Grote Lenteschoonmaak in de 
Elisabethwijk. Doe jij mee?

Vrijdag 22 maart 2019 | 13.30 tot 15.45 uur

 Op vrijdag 22 maart kunnen buurtbewoners samen met leer-
lingen van Sint-Camillus zwerfvuil in de buurt opruimen.

 Deze actie kadert in de week van de Grote Lenteschoonmaak. 
Het zou fijn zijn als buurtbewoners samen met de leerlingen 
van het derde en vierde leerjaar en hun begeleiders op stap 
gaan. 

 Doe jij mee?  We voorzien prikstokken, handschoenen, hesjes 
en zelfs een bolderkar om al het opgepikte vuil mee te nemen 
(met dank aan Miwa). We starten om 13.30 uur op het Elisa-
bethplein en verspreiden ons daarna over de buurt. We willen 
rond 15.15 uur de actie beëindigen en met zijn allen verza-
melen op het Prins Leopoldplein. Daar wegen we het door 
ons opgehaalde zwerfvuil en maken we een groepsfoto. En de 
buurtwerking trakteert uiteraard op een drankje. 

 Omdat we iedereen van het nodige materiaal willen voorzien 
(en dit niet oneindig beschikbaar is), vragen we om zo snel 
mogelijk te reageren als je wil meedoen. 

 Doe jij ook mee? Graag mailtje naar siri.vanhove@sint-ni-
klaas.be of bel/sms naar 0485 55 49 83

Buurt- en schoolfeest | Oude Molen-
straat

 Zaterdag 27 april 2019 |  13  tot 17 uur  

 In het jaar 2007 kregen we al eens bezoek van het 
MartHa!tentatief. Zij kwamen toen letterlijk op het 
Prins Leopoldplein aangesneld met hun mini-roadshow  
(zie foto pagina hiernaast). En nu zijn ze, of toch een 
deel van hen, opnieuw in onze buurt.

 In ‘Wassalon’ onderzoekt tekenaar en theatermaker 
Tom Clement gedurende een week het leven dat zich 
ontvouwt binnen de wereld van het wassalon op het 
Koningin Elisabethplein. Hij tekent, schildert, voert 
gesprekken en let op de was van de bezoeker die even 
thuis iets moet gaan halen. Elke nieuwe tekening krijgt 
een plaats aan de muur van het wassalon zodat je een 
tentoonstelling ziet groeien, die op het einde van de 
week feestelijk wordt geopend. Tijdens deze week no-
digt Tom dichteres Jana Arns uit die zich laat inspireren 
door de microkosmos van het wassalon.  Maar iedereen 
die zin heeft kan heel de week langskomen in het was-
salon.  Je kan er een kopje koffie of thee drinken. 

 Op woensdag 27 maart kan je er trouwens tussen 13.30 
en 17 uur ook een bezoekje aan het team van de Warm-
ste Wijk brengen. Zij houden hun zitdag die dag niet in 
het infopunt, maar zakken voor deze gelegenheid dus 
af naar het wassalon.

 Op vrijdag 29 maart om 18 uur organiseren wij op 
straat, voor het wassalon, een afsluitmoment waarop 
Tom en Jana bij een hapje en een drankje hun werk 
voorstellen aan de buurtbewoners, bezoekers,  
toevallige passanten en andere geïnteresseerden.

 Dit initiatief is een samenwerking tussen het  cultuur-
centrum en Buurtwerking Elisabethwijk.

 Foto: Babette Clement
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 Eindelijk is het zover. De werken in er rond de Paterskerk 
gaan van start. Het is de firma Floré uit Melsele die de 
opdracht heeft gekregen om de kerk tot een aangename 
en mooie gemeenschapszaal om te toveren.

 Eerste werk is het slopen van de kloostergebouwen. Het 
slopen start op 1 april. Er zal dus ook een opening ge-
maakt worden tussen de site en de Leopold II-laan. Om 
de hinder voor de buurt zoveel mogelijk te beperken, is 
het de bedoeling dat na de sloopwerken het overgrote 
deel van het werfverkeer via deze weg naar de Singel 
zal verlopen. Voor het uitvoeren van de sloopwerken zal 
er wel nog via de Truweelstraat worden gereden.

 We willen de buurtbewoners,  en in het bijzonder de di-
recte omwonenden van de site,  zoveel mogelijk over de  
werken en eventueel te verwachten hinder inlichten. Een 
deel van deze communicatie zal via bewonersbrieven, 
Hoplr, FB en de website van de Elisabethwijk verlopen. 
Via deze kanalen trachten we jullie zo vaak mogelijk 
over de vorderingen van de werken (via foto’s) op de 
hoogte houden. Maar voor de uitvoering van (dringende, 
ongeplande) werken behoort het tot de opdracht van 
de aannemer om via brieven de omwonenden zo snel 
mogelijk in te lichten. In een later stadium plannen we 
voor de buurtbewoners  mogelijks een werfbezoek.

 Heb je vragen over de werken? Laat het dan weten via 
info@interwaas.be. 

 Parking Familia sluit vanaf maandag 25 maart

 Gevolg van de start van de werken is dat de parking van 
Zaal Familia vanaf 25 maart niet langer bruikbaar zal 
zijn. Dit wordt een werf.  Hierdoor kunnen we de hinder 
in de rest van de buurt beperkt houden. De sluiting zal 
ten laatste op 15 maart aangekondigd worden op het 
terrein zelf.  Ook de kleine parking aan de zij-ingang van 
de kerk (Leopold II-laan) zal niet meer toegankelijk zijn. 
Een minder fijn gevolg is dat hierdoor de parkeerdruk in 
de wijk zal verhogen. 

 We willen in dit kader wijzen op de mogelijkheid om te 
parkeren in de parking aan de Siniscoop (eigendom van 
de NMBS) op de Leopold II-laan. Voor een bedrag van 
69.30 EUR per maand kan je er een overdekte staan-
plaats huren. Zij is 24/7 bereikbaar, LPG is toegestaan. 
Er is ook een nachtabonnement voor 33.50 EUR. Dit 
is enkel geldig tussen 19 en 7 uur en een hele dag op 
zaterdag, zondag en feestdagen. 

 

 

 Een parkeerabonnement (te verkrijgen aan het  
stationsloket) geeft je een gegarandeerde toegang tot 
een parkeerplaats. Zelfs al staat de parking als volzet 
aangegeven, dan heb je met een geldig abonnement 
toch toegang tot de parking.

Eva De Gols

Expo ‘Wassalon’ op het Koningin Elis-
abethplein | MartHa!tentatief
25-29 maart |  10 tot 17 uur | gratis

 

Werken Paterskerk starten op 1 april. 
Parking Familia sluit vanaf 25 
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MartHa!tentatief. Zij kwamen toen letterlijk op het 
Prins Leopoldplein aangesneld met hun mini-roadshow  
(zie foto pagina hiernaast). En nu zijn ze, of toch een 
deel van hen, opnieuw in onze buurt.

 In ‘Wassalon’ onderzoekt tekenaar en theatermaker 
Tom Clement gedurende een week het leven dat zich 
ontvouwt binnen de wereld van het wassalon op het 
Koningin Elisabethplein. Hij tekent, schildert, voert 
gesprekken en let op de was van de bezoeker die even 
thuis iets moet gaan halen. Elke nieuwe tekening krijgt 
een plaats aan de muur van het wassalon zodat je een 
tentoonstelling ziet groeien, die op het einde van de 
week feestelijk wordt geopend. Tijdens deze week no-
digt Tom dichteres Jana Arns uit die zich laat inspireren 
door de microkosmos van het wassalon.  Maar iedereen 
die zin heeft kan heel de week langskomen in het was-
salon.  Je kan er een kopje koffie of thee drinken. 

 Op woensdag 27 maart kan je er trouwens tussen 13.30 
en 17 uur ook een bezoekje aan het team van de Warm-
ste Wijk brengen. Zij houden hun zitdag die dag niet in 
het infopunt, maar zakken voor deze gelegenheid dus 
af naar het wassalon.

 Op vrijdag 29 maart om 18 uur organiseren wij op 
straat, voor het wassalon, een afsluitmoment waarop 
Tom en Jana bij een hapje en een drankje hun werk 
voorstellen aan de buurtbewoners, bezoekers,  
toevallige passanten en andere geïnteresseerden.

 Dit initiatief is een samenwerking tussen het  cultuur-
centrum en Buurtwerking Elisabethwijk.

 

 Foto: Babette Clement
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Schoentjes voor de Sint

Aankomst van de Sint

WAT’S GEBUURD?

Ciné Leopold en de Sint in het Circus Punt
Op zondag 2 december organiseerde de buurtwerking 
een fijne namiddag voor de buurtkinderen. Zij waren 
samen met hun ouders uitgenodigd om naar de film 
Ratatouille te komen kijken in het Circus Punt. De ouders 
hadden een stoel, maar de kinderen konden ontspannen 
kijken op de zalig dikke matten van de circuszaal. In ruil 
moesten ze wel hun schoenen achterlaten in de gang. 
De film was nog maar net gedaan of daar stonden de 
Sint en zijn Piet in de zaal. Zij hadden voor elk kind een 
fijn cadeautje bij. Rond kwart over vier was het helaas 
voorbij en trokken de kinderen onmiddellijk hun schoe-
nen weer aan. Of toch niet? Hadden de Sint en Piet er 
toch wel iets lekkers in verstopt zeker. Hopelijk komen ze 
volgend jaar terug. 

Behalve de Sint en de Piet willen wij ook uitdrukkelijk  
Sofie van Circus Punt danken.

Nieuwjaarsreceptie, 19 januari 2019
Zaterdag 19 januari trotseerden een 60-tal buurtbewo-
ners de eerste winterprik op het Prins Leopoldplein.

De Nieuwjaarsreceptie van de Elisabethwijk trok van bij 
het begin veel volk dat ook lang bleef hangen. Buren 
vonden elkaar en deden zich te goed aan warme soep, 
chocolademelk, glühwein, cava en hapjes.

Tegelijkertijd toonden ze hun warm en gul hart, zodat we 
maar liefst 300 EUR verzamelden voor onze wijkschool 
Sint-Camillus.

Alweer een geslaagde editie!

Fietsrek plein Minderbroedersstraat/Oude 
Molenstraat
Na de inplanting van een fietsrek op het Prins  
Leopoldplein werd al snel duidelijk dat het een succes 
was. Daarom werd op datzelfde plein ook al snel eentje 
bijgezet aan de andere kant (Dr. Van Raemdonckstraat). 

Recentelijk werd er eveneens een fietsrek geplaatst op 
het pleintje tussen de Minderbroedersstraat en de Oude 
Molenstraat. De fietsrekken zijn een proef om te testen 
waar de fietsrekken al dan niet hun nut bewijzen. Indien 
het gebruik goed zit, zullen er fietsnietjes (type fietsrek )  
geplaatst worden. Dit kan dan mogelijk uitgroeien tot 
een buurtfietsstalling.

Is er een locatie die volgens u in aanmerking komt voor 
een fietsrek, stuur dan een mail naar siri.vanhove@sint-
niklaas.be. De bevoegde dienst zal uw aanvraag bekijken.

Nieuwjaarsreceptie Prins Leopoldplein

Fietsrek Minderbroedersstraat
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22-02-2019 | Sint-Camillusquiz | Zaal Familia |   
Truweelstraat 138 | 20 uur

Altijd de moetie. Kom mee quizzen in de buurt. Inschrijven 
en meer info op pagina 8.

22-03-2019 | Grote Lenteschoonmaak | Kon. Elisa-
bethplein | 13.30 - 15.45 uur

Deze dag maken we samen met de leerlingen van het buurt-
schooltje de buurt netjes. Zin om mee te doen?. Inschrijven 
en meer info op pagina 2.

25 t.e.m. 29-03-2019 | Marthatentatief | Kon. 
Elisabethplein | 10 - 17 uur | gratis

In het wassalon op het Koningin Elisabethplein

Meer info op pagina 3.

27-03-2019 | Zitdag Warmste Wijk | Wassalon Kon. 
Elisabethplein | 13.30 - 17.00 uur | gratis

Dit keer niet wassalon het infopunt maar midden in de 
buurt tijdens de expo ‘Wassalon’. Twee vliegen in één klap. 
Breng gerust ook een wasje mee. Het moment om dat dons-
deken te wassen. 

29-03-2019 | Feestelijke afsluiting Expo | Wassa-
lon Kon. Elisabethplein | 18 uur | gratis

We nodigen jullie allen uit om het resultaat van een week 
werk te komen bewonderen. Wij voorzien een hapje en een 
drankje.

13-04-2019 | Repaircafé en geefplein | Zaal Fami-
lia | Truweelstraat 138  | 13-17 uur | gratis

Geef je kapotte spullen een tweede kans en kom langs. 
Meer info op pagina 5.

27-04-2019 | Buurt- en schoolfeest met rommel-
markt | Oude Molenstraat | 13-17 uur
Inschrijven kan via secretariaat2@sintcamillus.be. Meer 
info op pagina 2.

april-mei 2019 | Sta(m)pvoets | Elisabethwijk 
In het kader van de week van de valpreventie plannen we 
een succes-en knelpuntenwandeling. Later meer info.

Elke derde zaterdag van de maand | Volxkeuken | 
Masereelhuis | Truweelstraat 85 | 19 uur 
Een organisatie van het masereelhuis. Inschrijven kan via 
volxkeuken@elisabethwijk.be

Activiteiten Masereelhuis | Truweelstraat 85 | 
Neem een kijkje op www.masereelfonds.be

 De zomer lijkt nog ver weg, maar toch zijn we al volop 
aan het werk. Na vijf jaar Ciné Leopold is het tijd voor 
totaal iets anders. Daarom hadden we deze zomer 
een ideeënbus op het plein gezet.  We hebben met 
zoveel mogelijk van de door jullie gedropte ideeën/
voorstellen rekening gehouden. Resultaat is een  heus 
feestweekend voor jong en oud in het weekend van 
31 augustus en 1 september.  We kunnen nog niet te 
veel prijsgeven en suggesties zijn nog steeds welkom. 
Toch lichten we graag al een tipje van de sluier. Op 
zaterdag plannen we circusworkshops voor de kinde-
ren. Er zijn ook goochelacts, eetstandjes, optredens en 
een dansfeest voor jong én oud. Op zondag  vieren we 
de laatste vakantiedag en bereiden we ons voor op de 
nieuwe werkweek en het nieuwe schooljaar. Daarom 
nodigen we jullie uit op een gezellige buurtbarbecue 
op het Leopoldplein. Daarna is er nog een optreden. 
En dit alles onder een groot zeil en verscheidene tent-
jes. Daarom een warme oproep. Wij zoeken nog extra 
hulp om alles in goede banen te leiden. Of zou je er 
graag zelf met een eetstandje staan? Kan je goede 
cocktails of mocktails maken? Zou je graag een shift 
achter de bar doen? Of wil je mee de tent feestelijk 
uitdossen bij de opbouw? Laat ons iets weten. Wij 
staan te popelen om er samen met jou in te vliegen.

       info@elisabethwijk.be

Repair Café, Zaal Familia  
13 april 2019 | 13 tot 17 uur

 Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten 
die draaien om (samen) repareren. Op de locatie waar 
het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en 
materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit 
te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, 
fietsen, speelgoed etc. Ook zijn deskundige vrijwilli-
gers aanwezig, met reparatiekennis en – vaardigheden 
op allerlei terreinen.

 Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In 
het Repair Café gaan ze samen met de deskundigen 
aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie 
niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of 
thee. Of gaat helpen bij een reparatie van iemand 
anders. Je kunt ook altijd inspiratie opdoen aan de 
leestafel, waar boeken over repareren en klussen ter 
inzage liggen.

KALENDERBal Cirqu l’air ‘feesten onder zeil’ 
Prins Leopoldplein    

31 augustus en 1 september 2019
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  Drie keer per week wandelt het Warmste Wijkteam door de Elisabethwijk om mensen warm 
te maken voor een gratis energiedoorlichting van de woning. Voor de wijkbewoners zijn Han-

ne en Rudy inmiddels bekende gezichten. Tijd om ook hier even nader kennis te maken! 
Meer info: www.warmstewijk.be

 

 Het Warmste Wijkteam stelt zich voor. Wie zijn Hanne en Rudy?

 Rudy: Twaalf jaar geleden ging ik aan de slag bij de gemeenschapswachten van de stad Sint-Niklaas. Eind januari ga ik 
officieel met pensioen. Ik heb deze job met hart en ziel gedaan. Nog steeds wil ik me inzetten voor de inwoners van de 
stad. Daarom heb ik besloten om mijn steentje te blijven bijdragen, maar nu als vrijwilliger. 

 Hanne: Twee jaar geleden ben ik begonnen bij het team ondersteuning omgeving van de stad Sint-Niklaas. Heel wat 
interessante projecten kwamen reeds op mijn pad. In september kreeg ik de kans om mij aan te sluiten bij het Warm-
ste Wijkteam. Een nieuwe uitdaging waarvoor ik mij met veel enthousiasme en nieuwsgierigheid inzet om het project 
verder te laten groeien. 

 Wat doet het Warmste Wijkteam precies? 

 Hanne: Rudy en ik gaan drie voormiddagen per week op stap. Wij gaan langs bij alle bewoners van de Elisabethwijk om 
hen warm te maken voor een gratis energiedoorlichting. De keuze tussen energiescan of -audit lichten we graag toe. 
Op deze manier kunnen we de bewoners helpen om energie te besparen. Niemand thuis? Dan steekt Rudy een ‘warme 
groeten’-kaartje in de brievenbus. Zo weet iedereen dat we de komende periode in de buurt rondlopen. 

 Wat vinden jullie het leukst aan jullie taak? 

 Rudy: Elkaar gezelschap houden tijdens de huis-aan-huisbezoeken. Eén van de redenen dat ik dit vrijwilligerswerk 
graag doe, is de leuke samenwerking met Hanne. We hebben een duidelijke taakverdeling en komen goed overeen. 

 Hanne: Rudy en ik zijn inderdaad een goed team. We kunnen ons inzetten voor de bewoners van de Elisabethwijk. 
We komen in contact met verschillende mensen met elk hun uniciteit, een rijkdom aan diversiteit. Dat maakt de 
huis-aan-huisbezoeken extra interessant. Ook de glimlach van kindjes die de deur voor ons opendoen zien we graag 
verschijnen. 

 Rudy: Als we een bewoner kunnen overtuigen om te kiezen voor een audit of scan geeft dat veel voldoening. Hiermee 
geven we hen dat duwtje in de rug. 

 Hanne: We ontmoeten ook bewoners die zelf al enorm veel moeite doen om energie te besparen. Dat is altijd fijn om te 
horen! Die zijn al op de goeie weg! 

 Rudy: Tussendoor even pauzeren met een tasje koffie bij de Toerist of een kopje thee in het infopunt. Zo kunnen we 
even opwarmen en de kou weer trotseren. 

 Hanne, wat kies je: huisbezoeken in de zomer of in de winter? 

 Hanne: Liever de zomer. De zon maakt mensen goedgezind. In september deed ik samen met Gwen, onze jobstudente, 
de huisbezoeken. Toen konden we rondlopen in onze Warmste Wijk T-shirts en waren we goed herkenbaar. Sommige 
bewoners zwaaiden zelfs naar ons toen ze ons in de verte zagen rondwandelen. 
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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, Hanne Boel, Liesbeth Lisaerde, Johan Vonck, Els De Deken, Christien 
Geldolf, Griet Boodts, Oona Goyvaerts en Siri Van Hove. 

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

 Wat is minder fijn? 

 Rudy: Soms krijgen we de deur tegen onze neus, nemen mensen geen tijd om te luisteren, verwarren ze ons met op-
dringerige energieleveranciers... We ontmoeten ook eenzame of zieke bewoners. Spijtig dat we voor hen niet méér 
kunnen doen. Ze hebben andere zorgen en prioriteiten. Maar we hopen dat een paar vriendelijke woorden hun dag wat 
draaglijker maakt. 

 Hanne: De taalbarrière steekt soms ook de kop op. Ik probeer met dan te behelpen met Engels, maar kan niet altijd de 
juiste vakterminologie vinden om me correct uit te drukken. In sommige gevallen is Engels geen optie, en dan stopt 
het gesprek. Mensen die nog niet zo lang in België vertoeven, verdienen ook wat extra hulp. Spijtig dat de communi-
catie niet zo vlot verloopt. 

 

 Worden jullie herkend in de wijk? Krijgen jullie leuke reacties? 

 Hanne: Enkele bewoners die kiezen voor een energiedoorlichting reageren enthousiast. Ze zijn dankbaar dat ze met 
professioneel advies aan de slag kunnen. Het gratis aanbod is mooi meegenomen. Onlangs kwamen we ook in con-
tact met een buurtbewoner die als architect zelf de expertise heeft om zo’n energiescan of -audit uit te voeren. Hij 
was benieuwd of we al veel buren konden overtuigen. Elke ontmoeting is een zinvolle kennismaking. We hopen dat 
de buurtbewoners elkaar opzoeken en motiveren om een warm verhaal te schrijven. 

 Rudy: Tijdens onze buurtwandeling krijgen we ook een vriendelijke goeiedag van de postbode, de visman, de vaste 
klanten van de Toerist... Stilaan maken we als Warmste Wijkteam écht deel uit van de Elisabethwijk! 

0475 97 02 94

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

Jan Van den Bossche |    Gerrit Heirbaut | voorzitter   Siri Van Hove | buurtwerkster       Tijs Van Hoyweghen | straathoekwerker
    wijkinspecteur             bewonerscomité



 

 

Vrijdag 22 februari 2019 
20.00 u in zaal Familia, Truweelstraat 138, Sint-Niklaas 

20 euro per ploeg van maximum vier personen 

Inschrijven: johanvonck@telenet.be of 0476/466.832 

Organisatie: ouderraad Sint-Camillus Oude Molenstraat 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Quiz Sint-Camillus |  22 februari | 20 uur |Zaal 
Familia | Truweelstraat 138

 Op vrijdag 22 februari 2019 organiseert de ouderraad van 
Sint-Camillus al voor de vijfde keer de Sint-Camillusquiz. 

 Er wordt gewerkt met ploegjes van 4 personen. Deel-
nameprijs bedraagt 20 euro. Wees er vlug bij, de plaatsjes 
zijn beperkt.

 Inschrijven via johanvonck@telenet.be of 0476.466.832

 
 Masereelhuis | volxkeuken | elke derde
 zaterdag van de maand

 De volxkeuken in het Masereelhuis draait ook dit jaar op 
volle toeren. Wat staat er nog op het menu de komende 
maanden?

 Zaterdag 16 maart 2019- Kok Annemie Smet 

 Gehakt balletjes met witloof en aardappelen

 Zaterdag 20 april 2019- Kok Marco

 Italiaanse lasagne

 Zaterdag 18 mei 2019- Kok Gertrude Heyndrickx

 Hamburger ajuinsaus boontjes aardappelen

 Zaterdag 15 juni 2019- Kok Herman Huys

 Gerecht uit de Provence

 Inschrijven kan via volxkeuken@elisabethwijk.be 

 Wijkcirculatieplan: bericht aan de buurtbe-
woners

  Op vrijdag 25 januari 2019 ging de gemeenteraad 
akkoord om een participatie– en ontwerpbureau aan te 
stellen om de herinrichting van de Elisabethwijk samen 
met de bewoners voor te bereiden. 

 De Elisabethwijk kampt met te veel doorgaand verkeer, 
hoge parkeerdruk en beperkte en verouderde speelinfra-
structuur. Door de hoge verkeersdruk is de luchtkwaliteit 
in de wijk niet goed. Het groen op de pleinen is toe aan 
een opwaardering. Verder ervaren de buurtbewoners de 
buurt als groenarm.

 Het stadsbestuur wil samen met de bewoners de leef-
baarheid en de verkeersveiligheid in de buurt verhogen 
om het woonkarakter te versterken. Dit traject wordt nog 
dit jaar opgestart.

 Van in het begin is gesteld dat het niet de bedoeling is 
om het te houden bij klassieke hoorzittingen. Er wordt 
gekozen voor een aanpak die iedereen en elke groep aan 
het woord laat. De vernieuwing van de Elisabethwijk zal 
uitgetekend worden voor en met de bewoners.

 Het stadsbestuur wil er alles aan doen om de  
samenwerking rond de vernieuwing van de wijk in een 
open en constructieve sfeer te laten verlopen. 

 Voortaan kan je alle info over het project volgen via  
www.sint-niklaas.be/Elisabethwijk

 NIEUWS!


