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Dag allen,
Velen onder jullie hebben de voorbije

Neem daarom goed onze tips door om te zien
hoe jij, je familie en je buren deze warme dagen

maanden de buurt verkend. Misschien was
je met de kinderen op berenjacht, of was je op

op een gezonde manier kunnen doorkomen. En

zoek naar kunst achter de ramen of wou je gewoon

denk af en toe ook eens aan de dieren, want ook zij

wat meer bewegen en af en toe een levende ziel

hebben nood aan een verfrissend slokje water of een

ontmoeten. Je hebt vast fijne plekjes ontdekt en

badje. Wat ook goed kan helpen tegen de warmte is

bent veel te weten gekomen over de buurt. Maar

de aanleg van een geveltuin. Daarom hernemen we

met de buurtwerking gaan we nog een stapje verder

dit project deze zomer. Ook de werken aan de kerk zijn

en organiseren we een boeiende zomerwandeling

hervat na een onvoorziene onderbreking ten gevolge

in de Elisabethwijk onder begeleiding van een

van het coronavirus. Het minder fijne nieuws is dat

omgevingsfilosoof. Kwestie van de buurt eens door

er dit jaar geen Bal Cirqu l’air zal zijn. Maar voor de

een andere bril te bekijken.

kinderen is er gelukkig alweer veel te beleven op de
pleinen.

Wat het mooie weer betreft mogen we alvast niet
klagen. Maar het kan soms een beetje te warm zijn

Veel leesgenot,

en voor sommige personen is dit niet zonder gevaar.

Siri

PATERSSITE

PATERSKERK:
WERKEN ZIJN
HERVAT
De werf werd op 19 maart stilgelegd ten gevolge van

met de opbouw van de stelling voor de onverwachte

de coronamaatregelen. Enerzijds waren er nog geen

grote herstellingen aan de toren. Het spreekt

procedures uitgewerkt om veilige werkomstandigheden

voor zich dat er veel aandacht besteed wordt aan

te garanderen, anderzijds ontstonden er ook

beschermingsmaatregelen voor de bouwvakkers en het

leveringsproblemen voor sommige materialen.

bouwteam. Mondmaskers en afstand houden zijn ook

Ondertussen startten de werken, na ruim 6 weken

op deze werf de norm.

schorsing, opnieuw op 4 mei. De ventilatiekanalen,
vloerverwarming en schrijnwerk in het koor en de

De schorsing heeft uiteraard invloed op de einddatum

biechtnissen aan de tuinzijde werden reeds geplaatst.

van de werken. In principe zal alles klaar zijn rond

In de eerste week van juni startte de onderaannemer

midden december.

FEESTELIJKE
OPENING
KERK
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Door de coronavertragingen bleek de vooropgestelde
openingsdatum voor de kerk niet langer haalbaar. Ondertussen
wordt overlegd over een nieuwe openingsdatum, vermoedelijk
eind januari of begin februari. Het programma moet nog
verder vorm krijgen maar de kans is groot dat het een volledig
feestweekend zal worden met een ruim en gevarieerd aanbod
voor iedereen.

Kom deze zomer experimenteren bij de Plutomobiel

De Pretcamionet volgeladen met sport, spel en

9100 SPEELSTAD

ZOMERVAKANTIE
2020

ZOMERVAKANTIE 2020
VAKANTIEPLEZIER IN JOUW BUURT

Nieuw:
de Club Compagnie
Bakfiets

Deze zomer gratis sport en creatief
spel in de eigen buurt voor kinderen
van 6 tot 12 jaar!

Deze zomer gratis sport
en creatief spel in de
eigen buurt voor kinderen
van 6 tot 12 jaar!

Deze zomer pakt het welzijnshuis uit met het

de plutomobiel

bakfietsproject “club compagnie”. Daarmee willen
de pretcamionet

we kansarme jongeren kennis laten maken met het
bestaande vrijetijdsaanbod.
We vullen onze bakfiets met sport- en spelmateriaal,
www.jos.be/pretcamionet • GSM: 0456 15 57 17

zetten ons op een pleintje, en laten de jongeren al het

Onze
werkingen
zijn coronaproof.

Dat project loopt tijdens de maanden juli, augustus,
september en oktober.

Deze bakfiets gevuld met sport- en spelplezier komt
deze zomer ook langs op het Koningin Elisabethplein.
De activiteiten
vinden plaats van
14u tot 17u.

En dit op donderdag 9 juli, 20 en 27 augustus van 14u
tot 16u.

De Plutomobiel strijkt
neer in de Elisabethwijk
Op maandag 20 juli en woensdag 22 juli, van 14.30
tot 17.00 uur, komt de Plutomobiel, een bakfiets
met veel leuk speelmateriaal, naar het Koningin

Onze
werkingen
zijn coronaproof.

een inschrijving bij een club als gevolg.

De activiteiten
vinden plaats van
14u30 tot 17u.

en vrije tijd in clubverband aanwakkeren. Hopelijk met

Volg onze bakfiets en camionet via het plan op de binnenzijde!

Bij extreme
weersomstandigheden zullen de
activiteiten
aangepast
worden.

Volg onzeontdekken.
bakfiets en camionet
via het de
plangoesting
op de binnenzijde!
materiaal
We willen
naar sport

Elisabethplein. Je kan er gratis experimenteren met

Voor kinderen van
6 tot 12 jaar!

verhalen, theater, dans, muziek, beeld en film verpakt in
een waaier aan creatieve spelen.
Meer info over spelen in onze stad kan je vinden op

Kom deze zomer experimenteren bij de Plutomobiel
met verhalen, theater, dans, muziek, beeld en film
verpakt in een waaier aan creatieve spelen.

www.9100speelstad.be

De Pretcamionet volgeladen met sport, spel en
plezier zorgt voor onvergetelijke zomerdagen.

DE PRETCAMIONET

ZOMERVAKANTIE
2020

Deze zomer gratis sport en creatief
spel in de eigen buurt voor kinderen
van 6 tot 12 jaar!

ZOMERVAKANTIE 2020
VAKANTIEPLEZIER IN JOUW BUURT

Deze zomer gratis sport
en creatief spel in de
eigen buurt voor kinderen
van 6 tot 12 jaar!

De pretcamionet
komt langs deze zomer!

Joepie, ook dit jaar komt de Pretcamionet langs in
de plutomobiel
de Elisabethwijk. De Pretcamionet zit volgeladen
de pretcamionet

met sport- en spelattributen en zorgt ook dit jaar
voor onvergetelijke zomerdagen op het Koningin
Elisabethplein. De begeleiders zorgen voor gratis sport
en creatief spel voor kinderen tussen 6 en 12 jaar.
De activiteiten vinden plaats van maandag 3 tot en

Volg onze bakfiets en camionet via het plan op de binnenzijde!

Volg onze
bakfiets en camionet
via van
het plan
de 17
binnenzijde!
met vrijdag
7 augustus,
telkens
14op
tot
uur.

Meer info: www.jos.be/pretcamionet
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DUURZAME BUURT

CORONACRISIS
HEEFT OOK INVLOED
OP PROJECT
DE WARMSTE WIJK
De coronacrisis heeft ook op ons project eﬀect
gehad… De energieaudits en energiescans konden
een aantal weken lang niet doorgaan, we konden
geen June-meterlezers komen bezorgen of ons
aanbod bij jou thuis komen voorstellen. Helaas
hebben we ook ons slotevent op 27 juni moeten
annuleren… Maar we zijn terug – en we blijven nog
even!
Normaal liep ons Europese project af op 31
augustus 2020, maar we mogen nog even
voortdoen. Nog tot en met 15 oktober 2020
kan je een gratis energieaudit of energiescan
aanvragen. Een gratis meterlezer van June kan
je nog aanvragen tot 1 december 2020. Daarna

IS EEN GEVEL(WATER)TUIN
IETS VOOR JOU?
Meer groen in je straat… dat wil jij toch ook?
Woon je in een smalle straat waar er geen plaats
is voor bomen? Geen probleem: dan kies je toch
gewoon voor een geveltuintje! Een geveltuintje

sluiten we het project definitief af. De mensen die
de scan komen uitvoeren dragen een mondmasker
en nemen alle hygiënemaatregelen in acht.
Geïnteresseerd? Mail dan naar dewarmstewijk@
sint-niklaas.be voor een gratis doorlichting van je
woning of jouw gratis meterlezer, waarmee je jouw

METEN IS WETEN

energiegebruik automatisch kan opvolgen. 

brengt letterlijk en figuurlijk leven in jouw straat.
En hoe meer er zijn, hoe mooier het resultaat.
Gratis hemelwater? Ook daar kan voor gezorgd
worden: een gevelregenton is de oplossing.
Nooit meer emmers sleuren door je woning
om je auto te wassen, je stoep te poetsen, de
bloemen water te geven en… je helpt meteen
ook het milieu een handje!
En waarom niet beide tezamen? Twee vliegen
(of liever bijen) in één klap! Wij dokteren een
plan uit om in de binnenstad geveltuintjes en
gevelregentonnen te combineren. Wil je hieraan
meewerken of ben je nieuwsgierig? Laat het ons
weten en we bekijken samen wat aan jouw gevel
mogelijk is. Geef een seintje aan: siri.vanhove@
sint-niklaas.be.
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JE METERSTANDEN AUTOMATISCH NAAR EEN
ONLINE PLATFORM DOORSTUREN?
VRAAG JE GRATIS DATALOGGER (JUNE) AAN
STUUR EEN MAILTJE NAAR:
DEWARMSTEWIJK@SINT-NIKLAAS.BE
OF BEL NAAR 03 778 32 04.

NETTE WIJK

WIJK-WERKERS OP
HET ELISABETHPLEIN

De stad vindt het heel belangrijk dat alle inwoners
in de wijk zich thuis voelen en hun vakantie op een
fi jne manier kunnen doorbrengen in hun eigen buurt.
Daarom schakelt de stad in de vakantiemaanden
jobstudenten en wijk-werkers in om de buurt
properder en veiliger te maken. Jobstudenten en
wijk-werkers van WWW (Wijk-Werken Waas, een
samenwerkingsverband tussen Interwaas, 7 lokale
besturen en de VDAB) zullen elke woensdag-,
zaterdag- en zondagnamiddag aanwezig zijn op
het Koningin Elisabethplein (alsook op de site van
de Witte Molen en het stadspark). Wijk-werkers
zien er vooral op toe dat de veiligheid en rust in de
parken en op pleinen bewaard blijft. Zij kunnen snel
op de bal spelen. Verder signaleren en ruimen ze
zwerfvuil op. Maar ze slaan ook een babbeltje met de
buurtbewoners, helpen bij een ongelukje of signaleren

Vragen? Contacteer ons gerust. Op

bezorgdheden naar de verantwoordelijken bij de stad.

vrijdagvoormiddag zijn we ook telefonisch

Elke week wordt deze feedback bovendien besproken

bereikbaar: 03 778 32 43.

op de veiligheidsraad.

We willen nu alvast iedereen die deelnam of ons
project volgde van harte bedanken. We hopen
dat de energiescan of -audit jou inzicht gegeven
heeft in jouw energieverbruik en richting heeft
kunnen geven aan eventuele verbouwplannen.
De uiteindelijke resultaten van ons project,
dat een samenwerking was met verschillende
(binnen- en buitenlandse) partners, worden
zeker nog bekendgemaakt.

PROJECT
SCHOON VOLK
Naast de wijk-werkers zijn er ook nog buurtbewoners
die vrijwillig het zwerfvuil in hun buurt of straat
opruimen. Van de intercommunale Miwa krijgen
zijn een knijpstok, ﬂuohesje, handschoenen en
vuilniszakken ter beschikking. Indien u ook interesse
heeft om dit te doen, stuur dan een mailtje naar siri.
vanhove@sint-niklaas.be
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ZOMERACTIVITEIT

ZOMERWANDELING
IN DE BUURT
De voorbije “opsluitingsperiode” was voor velen
een aansporing om onze directe leefomgeving
met een andere bril te bekijken. We merkten
dingen in onze wijk die we nog nooit eerder hadden gezien, zelfs al gingen we er dagelijks voorbij. Buurtwerking Elisabethwijk organiseert op
dinsdag 21 juli (nationale feestdag) een zomerse
wijkwandeling waar we hier verder op in gaan:
spontane natuurontwikkeling, gebouwen, straten

Prinses Marie-José). De wijk wordt genoemd naar Elisa-

en pleinen, kleine bouwdetails, plaatsnamen, zijn

beth, de vrouw van koning Albert I. Zij werd tijdens de

enkele van de vele invalshoeken in deze wijkver-

oorlog internationaal in beeld gebracht als de verzorgen-

kenning. Erik Nobels is als omgevingsfilosoof hiervoor de gedroomde gids.

de verpleegster aan het front.
Maar er is meer. Het leven evolueert. De wijk ook.

Spontane natuurontwikkeling.
Omdat de spontane natuurontwikkeling in de wijk veel
vertelt over hoe mensen omgaan met hun omgeving,
krijgt zij tijdens de wandeling veel aandacht. Maar plantennamen zijn ook sleutels tot andere verhalen en via
de planten ontsnappen we soms uit de Elisabethwijk en
zelfs uit de tijd. We kijken ook naar de toekomst. Hoe
kunnen we de spontane natuurontwikkeling begeleiden,
of er een vrijetijdsbesteding van maken, zowel binnenshuis als in de open ruimte.

De voorbije eeuw evolueerde onze manier van leven
enorm. Denken we maar aan de eetgewoonten, de manvrouw verhouding, de vrijetijdsbesteding, de hygiëne, de
intrede van de radio, later de tv, gevolgd door de computer… Hoe evolueerden de huisinrichting en de open ruimte mee met die consumptiemaatschappij en wat zijn de
vooruitzichten voor de toekomst, waarin duurzaamheid
steeds belangrijker wordt.
Praktische afspraken zomerwandeling Elisabethwijk
We houden tijdens de wandeling rekening met de preventieve

Een wijk als weerspiegeling van een tijdsgeest
De Elisabethwijk is geen organisch gegroeide leefomgeving maar werd als geheel ontworpen. Het werd een
soort modelwijk die de bewoners uit andere wijken
hoop gaf op een betere maatschappij. De straatnamen
zijn de kroon op het project. In die periode, waarbij de
koninklijke familie symbool stond voor het lijden en de
overwinning tijdens de eerste wereldoorlog, wordt beter
wonen door de straatnamen van
de wijk in onmiddellijk verband
gebracht met samenhorig-
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voldoende afstand en vragen een mondmasker te dragen.
Het aantal deelnemers per wandeling is beperkt tot 15
personen. Indien beschikbaar wordt er gewerkt met een
audiosysteem. Als u zelf een hoofdtelefoon of oortjes heeft,
gelieve die dan mee te brengen. Indien u er geen heeft, dan kan
u die ter plaatse kopen (1 EUR) .
Datum: dinsdag 21 juli 2020
Start: 10 uur en 14 uur op het Prins Leopoldplein
Duur van wandeling: 1,5 uur

heid en erkenning van de

Inschrijven bij buurtwerkster Siri via mail:

koninklijke familie. En ja, de

siri.vanhove@sint-niklaas.be. Vermelden van naam, adres en

vrouwen krijgen ook iets.

het uur dat u wenst in te schrijven. Opgelet, uw inschrijving is

Geen stemrecht maar “meer

pas definitief als u bevestiging krijgt.

vrouw op straat” (foto
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maatregelen in het kader van het Covid-19 virus. We houden

Of bel naar 0485 55 49 83 .

WARME DAGEN

Wat te doen bij warm weer?

“Wees voorbereid en zorg voor anderen”

We verlangen met zijn allen elk jaar naar het warme weer. Maar
extreme warmte heeft soms minder prettige gevolgen. Elk jaar sterven
nog honderden mensen aan de gevolgen van warmte in België. Vaak
gaat het om alleenwonende ouderen of chronisch zieken.
In de stad speelt ook het hitte-eilandeffect mee en is het nog warmer
op warme dagen. Om gezondheidsproblemen bij de inwoners van
Sint-Niklaas zo veel als mogelijk te voorkomen heeft de stad een eigen
warmteactieplan.

Zorg voor anderen

Ken je alleenstaande senioren of zieken? Of
vermoed je dat er zo iemand in je straat woont? Ga
op warme dagen eens kijken of ze zich goed voelen
en voldoende vocht binnenkrijgen.
Help ook jonge kinderen voldoende te drinken. Laat
kinderen NOOIT achter in een geparkeerde auto,
ook niet voor twee minuten.

Wees voorbereid

Zorg dat je altijd water bij hebt. Hou de
weersvoorspellingen in de gaten. Smeer op tijd
zonnecrème. Verbouw en bouw hittebestendig.

Wanneer hulp zoeken?

Banale symptomen als hoofdpijn of duizeligheid
kunnen de eerste symptomen zijn van ernstige
problemen. Drink dan meteen meer water, zoek een
koele plek en rust. Als je toch twijfelt, bel je huisarts.
Reageer jij of iemand anders abnormaal op warmte?
Dat kan bijvoorbeeld braken zijn of overvloedig
zweten,
kortademigheid,
een
hoge
lichaamstemperatuur, …. Bel dan meteen de
spoeddienst: 112. Koel de persoon in moeilijkheden
af en pas eerste hulp toe indien nodig.

Drink voldoende
• Drink meer dan gewoonlijk,
ook als je geen dorst hebt.

Hou jezelf koel

• Zoek koele plekken op en vermijd
de zon.
• Verplaats inspanningen
naar een koeler moment.
• Draag lichte kledij en een
hoofddeksel.
• Koel je lichaam af (lauwe douche,
(voeten)bad, ...).

Hou je huis koel
• Verlucht op momenten
dat het buiten koeler is
dan binnen.
• Hou de zon buiten.

!

Wanneer je maatregelen neemt tegen
warmte, hou dan steeds rekening met de
actuele coronamaatregelen, zoals beslist
door de Nationale Veiligheidsraad.

Website met advies en
praktische tips

Op www.warmedagen.be vind je een antwoord op
vragen als ‘mag je koffie of thee drinken bij warm
weer’, ‘hoe krijg ik mijn slaapkamer koel’ en ‘hoe
nuttig is airco’?

7

BAL CIRQU L’AIR
WORDT JAARTJE UITGESTELD
Zeker na de geslaagde eerste
editie van vorig jaar is het
niet fijn om te moeten
melden dat er dit jaar
geen buurtfeest is. En
dit voor het eerst in
vijftien jaar. Helaas
want we hadden al
een mooi programma samengesteld en

COVID-19: SAMEN KRIJGEN
WE HET VIRUS KLEIN

met de fijne vrijwilligersploeg van vorig jaar
zag het er heel rooskleurig
uit. Maar om aan alle veiligheids-

Momenteel hebben we het coronavirus in een

voorschriften tegemoet te komen moeten we te veel in-

stevige greep, maar toch moeten we heel alert

boeten op de kwaliteit en vooral op de uiteindelijke bedoeling

blijven en ons gedrag aanpassen. We benadrukken

van het gebeuren, namelijk een fijn en gezellig feestweekend

de belangrijkste maatregelen nog eens in deze

in de buurt. Naast al de hygiënische maatregelen stelde zich

pictogrammen.

ook logistiek een aantal problemen. Zo is het onmogelijk om
alle bezoekers onder het voorziene tentzeil te krijgen. Ook het
aantal tafels zouden we drastisch moeten verhogen met als
gevolg dat er gewoonweg onvoldoende plaats zou zijn op het
Prins Leopoldplein. En als vrijwilliger is het niet fijn om mensen
te moeten wijzen op wat al dan niet kan, of om mensen te moeten weigeren als er te veel volk is. Dus besloten we dit jaar een
sabbatjaar te nemen. We hopen er volgend jaar opnieuw in te

KALENDER
Alle activiteiten en data zijn steeds onder voorbehoud
van maatregelen die getroﬀen kunnen worden in het
kader van het bestrijden van het covid-19-virus.
9 juli | Club Compagnie | Kon. Elisabethplein | van 14 tot 16 uur | gratis
Een bakfiets vol sport- en spelplezier komt voor het eerst langs. Meer
info op pagina 3.
20 en 22 juli | Plutomobiel | Kon. Elisabethplein |
van 14.30 tot 17 uur | gratis
Creatief spelplezier. Meer info op pagina 3.

3 tot en met 7 augustus | Pretcamionet | Kon. Elisabethplein |
van 14 tot 17 uur | gratis
Spelplezier voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Meer info op pagina 3.
20 en 27 augustus | Club Compagnie | Kon. Elisabethplein |
van 14 tot 16 uur | gratis
Een bakfiets vol sport- en spelplezier.. Meer info op pagina 3.
Nog tot en met 15 oktober 2020 kan je een gratis energieaudit of
energiescan aanvragen. Meer info op pagina 4 en 5.
Nog tot 1 december 2020 kan je een gratis meterlezer van June aanvragen. Meer info op pagina 4 en 5.

Dinsdag 21 juli | zomerwandeling in de buurt | om 10 uur en 14 uur
Inschrijven verplicht want beperkt aantal plaatsen. Meer info op
pagina 6.

Zaterdag 26 september | Repair Café en geefplein | Zaal Familia |
Truweelstraat 138 | van 13 tot 16.30 uur | gratis
Kom gratis jouw kapotte spullen repareren. Mensen met kennis van
zaken helpen je op weg.

Colofon

Siri Van Hove

Jan Van den Bossche

Buurtwerkster

Wijkinspecteur

Buurtkrant met steun van het Sint-Niklase
stadsbestuur, dienst diversiteit, samenleving
en preventie, cel buurtwerk.

0485 55 49 83

0475 97 02 94

siri.vanhove@sint-niklaas.be

Pz.stniklaas.wijk@police.belgium.eu

Werkten mee aan deze krant:
Tamara Van Hout, Evelyn Wymeersch, Sofie Van
Linden, Erik Nobels, Bernadette Pieters, Paul De
Malsche, Saavik Gevers en Siri Van Hove

Gerrit Heirbaut

Tijs Van Hoyweghen

Voorzitter bewonerscomité

Straathoekwerker

Info@elisabethwijk.be

0496 58 31 33

Vormgeving: Graﬃ to

tijs.vanhoyweghen@sint-niklaas.be

V.U.: Soﬁe Heyrman, schepen welzijn, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas.

vliegen. En ook dan zijn helpende handen steeds welkom.

