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Beste buurtbewoners,

De zomervakantie komt eraan dus tijd voor een nieuwe buurt-
krant. Er is dan ook heel wat aan te kondigen. De werken op de 
Paterssite schieten goed op en zitten op schema.  Er dook zelfs 
een fi jne verrassing op tijdens de werken. 

Heel belangrijk is ook dat we nieuws hebben over het partici-
patietraject met betrekking tot de herinrichting van de Elisa-
bethwijk. In augustus nog meer nieuws hierover.

Het zomerseizoen brengt ook steeds de pretcamionet en de 
plutomobiel naar onze buurt. 

En dit jaar organiseert de buurtwerking ook voor het eerst Bal 
Cirqu l’ air, een tweedaags feest onder zeil.  Het is een feest 
voor jong en oud. Je kan circusworkshops volgen, er is een 
kapsalon waar jong en oud een schoon coiffure kunnen laten 
leggen en goochelaar Armando Ros brengt klassieke magie tot 
leven.  ‘s Avonds treedt niemand minder dan Ronny Lee op. Na 
het optreden is er een heus bal populair met classics uit alle 
decennia. Tijd om de beentjes te strekken dus. 

Op zondag sluiten we af met een buurtbarbecue en een op-
treden van de coverband Mong Chevrong. We zoeken ook nog 
extra handen om er een onvergetelijk feest van te maken.

Veel leesplezier.

Paul De Malsche
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Samenwerken om de Elisabethwijk 
aangenamer te maken

Onenigheid met de buren?
Voortaan kan je een beroep doen op burenbemid-

deling

 
 De Elisabethwijk is een bekende stadswijk waar het goed 

wonen is. De wijk heeft een heel eigen karakter, met onder 
meer twee grote pleinen, waardevolle architectuur, kleurrij-
ke inwoners, een actieve buurtwerking ...

 Maar de wijk kampt ook met een aantal uitdagingen. Er is 
veel doorgaand verkeer en een hoge parkeerdruk. De spee-
linfrastructuur is beperkt en verouderd en jullie geven aan 
dat de buurt te weinig groen heeft.

 Het stadsbestuur wil daarom samen met jullie nadenken en 
een traject bewandelen om de Elisabethwijk aangenamer, 
groener en verkeersluwer te maken. De eerste stap was 
de aanstelling van een studiebureau (Stramien). Stramien 
heeft als opdracht samen met de bewoners een schetsont-
werp voor de wijk uit te werken. 

 Het plan van aanpak, met verschillende overleg- en con-
tactmomenten, zal het stadsbestuur uitvoerig toelichten in 
een infonota, die in augustus in je brievenbus valt. 

 Vanuit de buurtwerking willen wij je uitnodigen om actief 
mee te werken aan deze denkoefening over de toekomst 
van onze wijk. Tijdens Bal Cirqu l’air, ons feestweekend op 
31 augustus en 1 september, gaan we alvast aan de slag 
om ideeën te verzamelen!

 

 

 Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die 
draaien om (samen) repareren. Op de locatie waar het Re-
pair Café wordt gehouden, zijn gereedschap en materiaal 
aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren aan 
kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speel-
goed ...  Ook zijn deskundige vrijwilligers 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.

   Volxkeuken 

Masereelhuis | Truweelstraat 85 | 19 uur

 Deze vakantie gaat de volxkeuken in zomermodus.

 Zaterdag 21 september: wijting op de bbq 

 Zaterdag 19 oktober: rundsribben in de oven 

 

 Burenbemiddeling kan u helpen om samen met 
uw buur een oplossing te zoeken voor het conflict, 
met de hulp van vrijwillige bemiddelaars.  Hiermee 
proberen we te vermijden dat een conflict esca-
leert en bij de politie of rechter terechtkomt. 

 Neem contact op met de coördinator burenbemid-
deling en leg kort de situatie uit. De coördinator 
bekijkt of bemiddeling in uw situatie  kan helpen. 
De vrijwillige bemiddelaars komen langs bij u 
en gaan langs bij uw buren. Indien jullie beiden 
akkoord gaan, wordt er een bemiddelingsgesprek 
georganiseerd. Ieder kan zijn standpunten en ver-
wachtingen verwoorden. Jullie zoeken samen naar 
een goede oplossing. 

 Burenbemiddeling is gratis. De bemiddelaars zijn 
onpartijdig en de inhoud van het gesprek is ver-
trouwelijk. 

 Vrijwillige burenbemiddelaar, iets voor jou? 

 Ben jij sociaal voelend, communicatief, positief in-
gesteld, diplomatisch en discreet? Kan jij goed met 
emoties omgaan en een gesprek op een geordende 
wijze laten verlopen?  Als burenbemiddelaar help 
je voorkomen dat kleine ergernissen en overlast 
tot burenruzies leiden en bij politie of het gerecht 
belanden. Je zoekt samen met de buren naar een 
goede oplossing voor beide partijen. 

 Wat kunnen wij je bieden? 

 • Een opleiding tot vrijwillige burenbemiddelaar

 • Een vrijwilligersvergoeding

 • Enthousiaste collega-vrijwilligers!

 Contact 

 E-mail: burenbemiddeling@sint-niklaas.be

 Telefoon: 03 778 34 30 

Repaircafé en weggeefplein 

zaterdag 15 juni | 13 tot 17 uur | Zaal Familia
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 Op 25 maart is de omvorming van de Paterskerk, van 
kerk tot gemeenschapsvoorziening, begonnen. Hiermee 
werd het startsein gegeven voor de herontwikkeling van 
de Paterssite. Het klooster en de sacristie naast de Pater-
skerk zijn ondertussen afgebroken. Weldra wordt de kerk 
gerenoveerd en heringericht in functie van buurt- en 
verenigingsactiviteiten. Hiervoor zullen vanaf augustus 
stellingen gebouwd worden rond de kerk voor reiniging 
en herstel van de gevels en daken.

 Een boodschap uit het verleden
 Verbouwingen gaan steevast gepaard met verrassingen, 

soms ook zeer aangename verrassingen. Tijdens de ont-
mantelingswerken werd een fles gevonden achter een 
herdenkingssteen uit 1926 in de gevel van het klooster. 
De brief in de fles sprak tot ieders verbeelding, maar 
een passage in de dagboeken van het klooster bracht 
duidelijkheid: de brief verwijst naar de eerstesteen-
legging in 1926 en vermeldt alle betrokkenen bij het 
project.

  Praktisch
o bouwheer: stadsbestuur Sint-Niklaas i.s.m. Interwaas 

(coördinatie)

o ontwerper: TV Paterssite met Stéphane Beel Architecten 
(architectuur), Landschaap (studiebureau voor land-
schapsarchitectuur), Mouton (studiebureau stabiliteit) en 
IRS Studiebureau (technieken).

o aannemer: bouwbedrijf Floré nv, Beveren

o budget: 3,5 miljoen EUR

o uitvoeringstermijn: 15 maanden

o geplande heropening: september 2020

Eva De Gols

Onenigheid met de buren?
Voortaan kan je een beroep doen op burenbemid-

deling

 

De Paterskerk wordt een nieuwe 
draaischijf voor het gemeen-

schapsleven 

 

 Burenbemiddeling kan u helpen om samen met 
uw buur een oplossing te zoeken voor het conflict, 
met de hulp van vrijwillige bemiddelaars.  Hiermee 
proberen we te vermijden dat een conflict esca-
leert en bij de politie of rechter terechtkomt. 

 Neem contact op met de coördinator burenbemid-
deling en leg kort de situatie uit. De coördinator 
bekijkt of bemiddeling in uw situatie  kan helpen. 
De vrijwillige bemiddelaars komen langs bij u 
en gaan langs bij uw buren. Indien jullie beiden 
akkoord gaan, wordt er een bemiddelingsgesprek 
georganiseerd. Ieder kan zijn standpunten en ver-
wachtingen verwoorden. Jullie zoeken samen naar 
een goede oplossing. 

 Burenbemiddeling is gratis. De bemiddelaars zijn 
onpartijdig en de inhoud van het gesprek is ver-
trouwelijk. 

 Vrijwillige burenbemiddelaar, iets voor jou? 

 Ben jij sociaal voelend, communicatief, positief in-
gesteld, diplomatisch en discreet? Kan jij goed met 
emoties omgaan en een gesprek op een geordende 
wijze laten verlopen?  Als burenbemiddelaar help 
je voorkomen dat kleine ergernissen en overlast 
tot burenruzies leiden en bij politie of het gerecht 
belanden. Je zoekt samen met de buren naar een 
goede oplossing voor beide partijen. 

 Wat kunnen wij je bieden? 

 • Een opleiding tot vrijwillige burenbemiddelaar

 • Een vrijwilligersvergoeding

 • Enthousiaste collega-vrijwilligers!

 Contact 

 E-mail: burenbemiddeling@sint-niklaas.be

 Telefoon: 03 778 34 30 
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Vertrek op het Koningin Elisabethplein

Leerlingen van Sint-Camillus aan de slag

WAT’S GEBUURD?

De Grote Lenteschoonmaak, 22 maart 
Ongeveer 40 kinderen, 3 leerkrachten en 10 buurt bewo-
ners deden mee aan deze actie. 

Het was snel duidelijk dat er té veel vuil lag om in het 
beperkte tijdsbestek op te halen. Vooral sigarettenpeuken 
bleken heel tijdrovend om op te ruimen. De groep kreeg 
vaak positieve commentaar van passanten. Maar het 
zou natuurlijk beter zijn als er geen vuil meer op straat 
gegooid werd.  We vonden zelfs een brievenbus. Onze 
zakken zaten al snel goed vol. Gelukkig kwam de wijk-
ploeg deze ophalen. Ook zware voorwerpen die onderweg 
werden gevonden werden door hen meegenomen.

We sloten de namiddag af met een hapje (zelfs frietjes), 
drankje en een groepsfoto (zie cover van deze krant). Op 
anderhalf uur werd maar liefst 87, 5 kg zwerfvuil opge-
haald (exclusief de grote brievenbus). Een beeldverslag 
vind je op onze website www. elisabethwijk.be

Expo Wassalon, 25 tot 29 maart 
Beslist één van de fijnste activiteiten dit jaar. Een week 
lang resideerde kunstenaar Tom Clement in het Wassalon 
op het Koningin Elisabethplein. Hij maakte er prachtige 
portretten van bezoekers en passanten en noteerde in 
een dagboek fijne gesprekken met hen. Daaruit bleek 
dat er een ongelofelijke diversiteit aan bezoekers in het 
Wassalon komt.

Dichteres Jana Arns maakte die week een aantal prachti-
ge gedichten. De week werd afgesloten met een gezellige 
receptie onder een prachtig lentezonnetje.  Het einde van 
een geslaagde samenwerking tussen het cultuurcentrum 
en de buurtwerking. 

  

Wassalon IV (Jana Arns)
Op hoeveel graden was je ruzie uit lakens?

Vlekken laten niet los. 
Verzachter tegen harde woorden.

Je draait de nacht binnenstebuiten.
Onfrisse adem beslaat het raam.

Je buurman ruikt naar den.
Hij slaapt. Zaagt een bos.

Je kijkt naar zijn gebreide hond
die rondjes loopt in de trommel tot hij het opgeeft.

In doffe tinten slaaptekort verlaat je het salon.
Knijpers houden je ogen open.

Meer gedichten van Jana en beeldfragmenten op www.elisabethwijk.

be/realisaties/wassalon/

   
Rap op Stap is een reisbemiddelingskantoor voor mensen 
met een beperkt budget. Je kan er een uitstap boeken 
zonder lid te zijn of een afspraak te maken. Je kan gewoon 
binnen stappen tijdens de openingsuren. De medewerkers 
ondersteunen je met al jouw vragen om een uitstap voor 
te bereiden. Zo helpen ze bijvoorbeeld om de totale kost-
prijs van de reis te berekenen en zoeken ze samen met jou 
naar geschikt vervoer.

Voor wie?
- Personen die recht hebben op een leefloon of een 
bedrag gelijk aan het leefloon: breng een attest leefloon 
mee.

- Personen met een verhoogde tegemoetkoming in de 
ziekte- en invaliditeitsuitkering (VT-statuut): breng een 
klevertje van de mutualiteit mee.

- Kansenpashouders: breng je kansenpas mee.

- Werknemers van sociale en beschutte werkplaatsen: 
breng een attest van je werkgever mee.

- Mensen in budgetbegeleiding of schuldbemiddeling: 
breng een attest van de budgetbeheerder mee.

Praktisch
Adres: welzijnshuis, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas

Telefoon: 0490 56 77 50 (enkel tijdens de openingsuren)

Openingsuren
dinsdag van 15 tot 18 uur
woensdag van 9 tot 12 uur
donderdag en vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur

www.sint-niklaas.be | www.rapopstap.be |  www.vakantie-
participatie.be

    Ons aanbod
Evenementen: Pukkelpop, Schlagerfestival, TW classic, 

Cirque Du Soleil, Concert naar keuze in De Casino ...

Daguitstappen: Zoo Antwerpen, Planckendael, pretpark, 
MAS, Red Star Line Museum, Speelgoedmuseum Me-
chelen, Technopolis, Bokrijk ...

Vakanties: Zilvermeer Blokhutten, Antwerp City Hostel ...

Georganiseerde vakanties: Activak, BIZON, CLIP taalvakan-
tie, ideekids, Horizont en nog veel meer ...

Neem eens een kijkje op bovenstaande websites.   

Werkjes van Tom in het wassalon

Rap op Stap, ontspanning voor 
wie het niet zo breed heeft

Receptie aan het Koningin Elisabethplein
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14-06-2019 | Schoolfeest Sint-Camillus |   Oude 
Molenstraat | 14.30 - 18 uur

Altijd de moeite om kennis te maken met de buurtschool. Er 
is ook een standje van de buurtwerking en de Warmste Wijk.

15-06-2019 | Repaircafé en geefplein | Zaal Fami-
lia | Truweelstraat 138  | 13-17 uur | gratis

Geef je kapotte spullen een tweede kans en kom langs. 

15-07 tot en met 19-07-2019 | Pretcamionet | 
Kon. Elisabethplein | 14-17 uur | gratis

De pretcamionet komt langs en verwelkomt alle kinderen 
tussen 6 en  12 jaar.

zomer 2019 | Ploggen + picknick | Prins Leopold-
plein | onder voorbehoud

Definitieve datum nog niet bekend. Onder voorbehoud.

25 en 26-07-2019 | Plutomobiel | Kon. Elisabeth-
plein | 14 - 17 uur | gratis

De Plutomobiel is een initiatief van Cultuurcentrum Sint-
Niklaas, Jos vzw en Pluto vzw. Alle kinderen tussen 6 en 12 
jaar zijn welkom aan de bakfiets voor een namidag creatief 
spel met verhalen, dans, muziek, beeld en film.

31-08-2019 | Bal Cirqu l’air: feesten onder zeil | 
Prins Leopoldplein | 14 - 2 uur | gratis toegang

Een dag en avond vol animatie, show en plezier.  En dit voor 
jong en oud. Bezoek zeker onze kookzone voor een lekker 
hapje. Meer info op pagina 6 en 7.

01-09-2019 | Bal Cirqu l’air: feesten onder zeil | 
Prins Leopoldplein | 12 - 18 uur | gratis toegang
Kom genieten van een heerlijke BBQ en optreden van co-
verband Mong Chevrong. Inschrijven voor de BBQ is nood-
zakelijk. Hou zeker je brievenbus in het oog deze vakantie.

Start participatietraject herinrichting Elisabeth-
wijk | 
Hou je brievenbus en Hoplr in de gaten. In de maand au-
gustus verspreiden we een infonota. 

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

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

   
Rap op Stap is een reisbemiddelingskantoor voor mensen 
met een beperkt budget. Je kan er een uitstap boeken 
zonder lid te zijn of een afspraak te maken. Je kan gewoon 
binnen stappen tijdens de openingsuren. De medewerkers 
ondersteunen je met al jouw vragen om een uitstap voor 
te bereiden. Zo helpen ze bijvoorbeeld om de totale kost-
prijs van de reis te berekenen en zoeken ze samen met jou 
naar geschikt vervoer.

Voor wie?
- Personen die recht hebben op een leefloon of een 
bedrag gelijk aan het leefloon: breng een attest leefloon 
mee.

- Personen met een verhoogde tegemoetkoming in de 
ziekte- en invaliditeitsuitkering (VT-statuut): breng een 
klevertje van de mutualiteit mee.

- Kansenpashouders: breng je kansenpas mee.

- Werknemers van sociale en beschutte werkplaatsen: 
breng een attest van je werkgever mee.

- Mensen in budgetbegeleiding of schuldbemiddeling: 
breng een attest van de budgetbeheerder mee.

Praktisch
Adres: welzijnshuis, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas

Telefoon: 0490 56 77 50 (enkel tijdens de openingsuren)

Openingsuren
dinsdag van 15 tot 18 uur
woensdag van 9 tot 12 uur
donderdag en vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur

www.sint-niklaas.be | www.rapopstap.be |  www.vakantie-
participatie.be

    Ons aanbod
Evenementen: Pukkelpop, Schlagerfestival, TW classic, 

Cirque Du Soleil, Concert naar keuze in De Casino ...

Daguitstappen: Zoo Antwerpen, Planckendael, pretpark, 
MAS, Red Star Line Museum, Speelgoedmuseum Me-
chelen, Technopolis, Bokrijk ...

Vakanties: Zilvermeer Blokhutten, Antwerp City Hostel ...

Georganiseerde vakanties: Activak, BIZON, CLIP taalvakan-
tie, ideekids, Horizont en nog veel meer ...

Neem eens een kijkje op bovenstaande websites.   

KALENDERRap op Stap, ontspanning voor 
wie het niet zo breed heeft
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  Zaterdag 31 augustus en zondag 1 september organiseert de buurtwerking voor het eerst Bal 
Cirqu l’air, een tweedaags ‘feest onder zeil’ op het Prins Leopoldplein. Het belooft een werve-

lend weekend voor jong en oud te worden met fijne activiteiten, muziek en veel lekkers. 
Benieuwd? 

 

 Bal Cirqu l’air is een feestweekend voor jong en oud
 Na 5 jaar Ciné Leopold is het tijd voor iets nieuws. Uit de ideeënbus die vorige zomer op het Leopoldplein stond kwa-

men tamelijk wat suggesties waar we zoveel mogelijk rekening mee hebben gehouden. Resultaat is een tweedaags 
feest onder zeil voor jong en oud. En dat zeil mag je letterlijk nemen. We zetten onze feesttent van 100m² een heel 
weekend voor jullie open. Animatie voor jong en oud, optredens, lekker eten en dJ’s op het Bal Populair.

 Een weekend vol lekkers met een outdoor volxkeuken en BBQ
 Zaterdagavond zijn er maar liefst 4 koks actief in onze kookzone. Zij zorgen voor een gevarieerd aanbod van lekkers.

 Rijstschotel Bali bestaande uit een saté Bali (gemarineerd varkensvlees) en een Ajam Lombok (gemarineerde kippenko-
telet), portie rijst, zoetzure komkommer en gebakken uitjes en afgewerkt met pindasaus of sambalbadjak.

 Lecso, een op houtvuur klaargemaakte schotel in een bogracs.  Bestaande uit ui, paprika, tomaat, ei en uiteraard Hon-
gaars paprikapoeder. Kan met Kolbas (hongaarse worst of eventueel zonder).  

 Paella bestaande uit rijst, ui, look, paprika’s, rood en geel, erwtjes, chorizo, kip

 Italiaanse groentetaart met aubergine, courgette, tomaat, ricotta en parmezaanse kaas, een slaatje van venkel, komkom-
mer en sinaasappel en een verrassing! 

 Zondagmiddag is het tijd voor de allerlaatste BBQ van de zomervakantie. Kom genieten met vrienden en buren. En 
laadt de batterijen op  voor het schooljaar opnieuw start. Gewoon bestellen en voetjes onder tafel. We voorzien ook 
veggie en halal. Lazy Sunday gegarandeerd.

 Muzikale optredens
 Op zaterdag komt Ronny Lee langs.  Het Vlaamse lied kent geen geheimen voor hem. HIj brengt die avond vast velen in 

vervoering met een geweldige show. Neem eens een kijkje op https://www.youtube.com/watch?v=xXwu4loKNw0

 Op zondag komt na de BBQ de coverband Mong Chevrong spelen. Mong Chevrong is het verhaal van acht bandleden 
die eer wilden betonen aan de uitbater van het plaatselijk benzinestation in Sint-Niklaas. De leden genoten zo van de 
authentieke sfeer en de gezelligheid dat zij met hun jazz- en popliedjes deze plaats en geschiedenis muzikaal in de 
verf willen zetten. Zij brengen nummers van onder andere: Bryan Ferry, Dolly Parton, Deus, Cannonball Adderley, Soft 
Cell, The Stray Cats, Wilson Pickett, Neil Young, Ike en Tina Turner, Nathaniel Rateliff ...

 Bal Populair
 Zaterdagavond, na Ronny Lee en Armando Ros nemen dj’s de tent over. Zij draaien tot de late uurtjes classics van de 

laatste decennia.  Sixties, seventies en natuurlijk ook de eighties en vette dancebeats van nu. Waar is dat feestje?

 Circusworkshop Circus Punt
 Heb je circuskriebels in je bloed? Wil je graag leren jongleren of nieuwe kunstjes leren met de diabolo? Wil je schit-

teren in een menselijke piramide of fietsen op één wiel? Kom dan bij de dames van Circus Punt de gekste en coolste 
circuskunstjes oefenen samen met andere artiesten.

 Magie op het Prins Leopoldplein
 Armando Ros brengt klassieke magie voor jong en oud. Het onmogelijke blijkt mogelijk, het mogelijke schijnt onmo-

gelijk. Hij is ook mentalist en boeienkoning die werkt met onze mogelijk verborgen krachten en gaven. Wat de ogen  
waarnemen doch het verstand niet kan begrijpen! 

 Coiffure Confituur is dan weer het salon van korten duur. Bezorgt jong en oud een schoon coiffure met veel allure. 
Clodette zal jullie graag soigneren. Doe uw schone kleren maar aan. 

 En wat doe jij?
 Al enkele jaren zijn er vrijwilligers aan de slag om voor de buurt activiteiten te organiseren.  Maar alle hulp is meer 

dan welkom. Een uurtje helpen bij de afwas, tafels afruimen, tenten opstellen, tafels decoreren ... We zoeken nog 
iemand die graag en goed cocktails maakt zodat we ook een cocktailbar kunnen openen. Wil je ons helpen om een 
sfeervol plein en feest te creeëren? Hoe meer hulp we hebben, hoe mooier het kan worden.  Meer weten, mail naar 
info@elisabethwijk.be of bel naar 0485 55 49 83

 Het volledige programma en meer info later op de website www.balcirqulair.be en flyer (met inschrijvingsformulier) die deze 
vakantie in uw bus valt.
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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, Evelyn Wymeersch,  Evelyn Dierickx, Saavik Gevers, Elien Van Gasse  
en Siri Van Hove.  Illustraties: Yves Fauvel

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

 

 Bal Cirqu l’air is een feestweekend voor jong en oud
 Na 5 jaar Ciné Leopold is het tijd voor iets nieuws. Uit de ideeënbus die vorige zomer op het Leopoldplein stond kwa-

men tamelijk wat suggesties waar we zoveel mogelijk rekening mee hebben gehouden. Resultaat is een tweedaags 
feest onder zeil voor jong en oud. En dat zeil mag je letterlijk nemen. We zetten onze feesttent van 100m² een heel 
weekend voor jullie open. Animatie voor jong en oud, optredens, lekker eten en dJ’s op het Bal Populair.

 Een weekend vol lekkers met een outdoor volxkeuken en BBQ
 Zaterdagavond zijn er maar liefst 4 koks actief in onze kookzone. Zij zorgen voor een gevarieerd aanbod van lekkers.

 Rijstschotel Bali bestaande uit een saté Bali (gemarineerd varkensvlees) en een Ajam Lombok (gemarineerde kippenko-
telet), portie rijst, zoetzure komkommer en gebakken uitjes en afgewerkt met pindasaus of sambalbadjak.

 Lecso, een op houtvuur klaargemaakte schotel in een bogracs.  Bestaande uit ui, paprika, tomaat, ei en uiteraard Hon-
gaars paprikapoeder. Kan met Kolbas (hongaarse worst of eventueel zonder).  

 Paella bestaande uit rijst, ui, look, paprika’s, rood en geel, erwtjes, chorizo, kip

 Italiaanse groentetaart met aubergine, courgette, tomaat, ricotta en parmezaanse kaas, een slaatje van venkel, komkom-
mer en sinaasappel en een verrassing! 

 Zondagmiddag is het tijd voor de allerlaatste BBQ van de zomervakantie. Kom genieten met vrienden en buren. En 
laadt de batterijen op  voor het schooljaar opnieuw start. Gewoon bestellen en voetjes onder tafel. We voorzien ook 
veggie en halal. Lazy Sunday gegarandeerd.

 Muzikale optredens
 Op zaterdag komt Ronny Lee langs.  Het Vlaamse lied kent geen geheimen voor hem. HIj brengt die avond vast velen in 

vervoering met een geweldige show. Neem eens een kijkje op https://www.youtube.com/watch?v=xXwu4loKNw0

 Op zondag komt na de BBQ de coverband Mong Chevrong spelen. Mong Chevrong is het verhaal van acht bandleden 
die eer wilden betonen aan de uitbater van het plaatselijk benzinestation in Sint-Niklaas. De leden genoten zo van de 
authentieke sfeer en de gezelligheid dat zij met hun jazz- en popliedjes deze plaats en geschiedenis muzikaal in de 
verf willen zetten. Zij brengen nummers van onder andere: Bryan Ferry, Dolly Parton, Deus, Cannonball Adderley, Soft 
Cell, The Stray Cats, Wilson Pickett, Neil Young, Ike en Tina Turner, Nathaniel Rateliff ...

 Bal Populair
 Zaterdagavond, na Ronny Lee en Armando Ros nemen dj’s de tent over. Zij draaien tot de late uurtjes classics van de 

laatste decennia.  Sixties, seventies en natuurlijk ook de eighties en vette dancebeats van nu. Waar is dat feestje?

 Circusworkshop Circus Punt
 Heb je circuskriebels in je bloed? Wil je graag leren jongleren of nieuwe kunstjes leren met de diabolo? Wil je schit-

teren in een menselijke piramide of fi etsen op één wiel? Kom dan bij de dames van Circus Punt de gekste en coolste 
circuskunstjes oefenen samen met andere artiesten.

 Magie op het Prins Leopoldplein
 Armando Ros brengt klassieke magie voor jong en oud. Het onmogelijke blijkt mogelijk, het mogelijke schijnt onmo-

gelijk. Hij is ook mentalist en boeienkoning die werkt met onze mogelijk verborgen krachten en gaven. Wat de ogen  
waarnemen doch het verstand niet kan begrijpen! 

 Coiffure Confi tuur is dan weer het salon van korten duur. Bezorgt jong en oud een schoon coiffure met veel allure. 
Clodette zal jullie graag soigneren. Doe uw schone kleren maar aan. 

 En wat doe jij?
 Al enkele jaren zijn er vrijwilligers aan de slag om voor de buurt activiteiten te organiseren.  Maar alle hulp is meer 

dan welkom. Een uurtje helpen bij de afwas, tafels afruimen, tenten opstellen, tafels decoreren ... We zoeken nog 
iemand die graag en goed cocktails maakt zodat we ook een cocktailbar kunnen openen. Wil je ons helpen om een 
sfeervol plein en feest te creeëren? Hoe meer hulp we hebben, hoe mooier het kan worden.  Meer weten, mail naar 
info@elisabethwijk.be of bel naar 0485 55 49 83

 Het volledige programma en meer info later op de website www.balcirqulair.be en fl yer (met inschrijvingsformulier) die deze 
vakantie in uw bus valt.

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
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 Plutomobiel | Koningin Elisabethplein | 25 
en 26 juli | gratis

 Deze zomervakantie rijdt de Plutomobiel terug uit naar 
verschillende buurten in Sint-Niklaas. In en rond deze 
bakfiets maken kinderen tussen 6 en 12 jaar via creatief 
spel kennis met verhalen, theater, dans, muziek, beeld en 
film.  De Plutomobiel komt langs op het Elisabethplein 
op 25 en 26 juli van 14 tot 17 uur. 

 Contact: 0472 03 28 27 | plutomobiel@sint-niklaas.be | 
www.ccsint-niklaas.be | www.jos.be/plutomobiel

 

 Pretcamionet | Koningin Elisabethplein | 15 
tot en met 19 juli | gratis

 De Pretcamionet komt dit jaar opnieuw langs in onze 
buurt. Kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen deze zomer 
hun hartje weer ophalen want de begeleiders komen 
langs met een camionet vol sport- en spelplezier.

 De Pretcamionet komt langs op het Elisabethplein van 
maandag 15 tot en met vrijdag 19 juli telkens van 14 tot 
17 uur.

 Contact: 0479 36 92 42 | pretcamionet@jos.be |www.jos.
be/pretcamionet

 

 De Warmste Wijk: Volg gratis je energie- 
verbruik op met June en bespaar op je 
energiefactuur

 Onze wijk engageerde zich enkele jaren geleden om 
samen ons energieverbruik te verminderen en zo meer 
en meer ‘De Warmste Wijk’ van de stad te worden. Veel 
buurtbewoners vroegen al een gratis energiescan of 
energieaudit aan – en dat kan nog steeds.

 Heb je al een scan of audit achter de rug of ben je ge-
woon geïnteresseerd in jouw energieverbruik, dan kan 
je nu ook gratis een June-lezer aanvragen. Dat is een 
klein toestel dat je installeert op je elektriciteits-, gas- of 
watermeter dat automatisch jouw meterstanden regis-
treert. Je hoeft dus niet langer zelf alles te gaan noteren, 
handig!

 Met een link naar EnergieID kan je bovendien heel een-
voudig jouw verbruik maand per maand opvolgen én – 
als je je aansluit bij de groep ‘De Warmste Wijk’ – anoni-
em vergelijken met buurtbewoners. 

 Dankzij June word je je bewust van jouw energieverbruik: 
hoeveel verbruik je en wanneer verbruik je het meest. 
Met die informatie kan je ook je gedrag gaan aanpassen, 
je verbruik verminderen én dus ook je energiefactuur 
naar omlaag krijgen. 

 Een June-lezer aanvragen doe je via dewarmstewijk@
sint-niklaas.be of 03 778 32 04. Eén van de projectme-
dewerkers komt jou dan persoonlijk helpen bij de regis-
tratie en installatie.

 

 NIEUWS!
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