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Dag allen,
Er is abrupt een einde gekomen aan de

kans zijn, ook voor wie er niet gaat wonen.

zomer. Een wat aparte zomer om het zacht

De Covid-19 crisis maakt nog meer dan anders

uit te drukken. We zitten helaas nog steeds

duidelijk dat niet iedereen over voldoende digitale

met het vervelende covid-19 virus opgescheept en

vaardigheden beschikt. Dit maakt het voor sommigen

zoals de kaarten nu liggen zal dat nog een tijdje

nog moeilijker om sociale contacten te houden of zelfs

duren. Toch moeten we blijven doorzetten om de

noodzakelijke aanvragen in orde te krijgen. Maar ook

verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Blijf dus

het bedienen van een smart tv of smartphone kan

de belangrijkste regels toepassen: handen wassen,

een probleem zijn. Met de digicheque wil de stad

voldoende afstand houden, mondmasker dragen waar

hier iets aan doen. Heel interessant en voor iedereen

nodig en beperk uw nauwe contacten tot 3 personen.

betaalbaar.

Het goede nieuws is dat de werken in de kerk

Maar we besteden ook aandacht aan het overlijden

goed vorderen. Meer nog, we kunnen zelfs een

van Robbe De Hert, de seniorenweek, bib-aan-huis en

openingsmoment meedelen. Noteer alvast zaterdag

nog veel meer.

6 en zondag 7 februari 2021 in jullie agenda. Verder
is het ook de bedoeling dat er op de site een nieuwe

Veel leesgenot,

woonvorm van start gaat. Het kan een interessante

Siri

PATERSSITE

INNOVATIEF EN COÖPERATIEF
WONEN OP DE PATERSSITE
De Paterssite in Sint-Niklaas kent een lange traditie van gemeenschapsleven en duurzaamheid. Het stadsbestuur wil vanuit deze waarden een
coöperatief woonproject inrichten op deze bijzondere locatie. Wooncoop
kreeg opdracht om 22 wooneenheden met gemeenschappelijke functies
te realiseren.

De stad Sint-Niklaas maakte, in samenwerking met

van wooncoop. Elke wooncoop-bewoner huurt dus als

Interwaas, een plan op om de Paterssite een nieuwe

het ware bij zichzelf en combineert de voordelen van

bestemming te geven in traditie met wat het altijd

kopen met die van huren. Net als bij kopen heeft de

is geweest: gemeenschappelijk wonen, een groene

bewoner zeggenschap, levenslange woonzekerheid,

stadstuin en de kerk als nieuwe gemeenschapsruimte.

woont hij aan kostprijs en bouwt hij kapitaal op.
Net als bij huren, woont hij flexibel en hoeft hij zich

Ook de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting is

geen zorgen te maken over het onderhoud van de

betrokken en realiseert een woonproject op de site, met

woning, want wooncoop beheert en onderhoudt de

12 sociale huurwoningen.

woning met bijzondere aandacht voor kwalitatief en
duurzaam wonen.

Coöperatief woonproject:
investeer in je buurt

Het coöperatief model maakt wonen op de Paterssite

Maar er is ook ruimte voor een coöperatief woonproject.

te maken, loopt momenteel een investeringsronde

Wooncoop gaat nu aan de slag om op de Paterssite

waarbij kapitaal wordt verzameld bij grote én kleine

een vernieuwend woonproject te realiseren: 22

investeerders.

ook toegankelijk voor mensen met een beperkte
financiële draagkracht. Om dit project financieel mogelijk

wooneenheden met gemeenschappelijke functies. Er
zal plaats zijn voor gezinnen, koppels en singles met of

Wie meer wil weten over hoe dit in zijn werk gaat, kan

zonder kinderen.

een online infosessie volgen op donderdag 15 oktober
en zaterdag 7 november. Inschrijven kan via de site

Wooncoop is geen gewone projectontwikkelaar, maar

www.wooncoop.be/paterssite. Ook wie op de Paterssite

een burgercoöperatie. Dat betekent dat bewoners en

wil wonen, kan zich vandaag reeds kenbaar maken.

investeerders van wooncoop ook coöperanten zijn
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PATERSSITE

BINNENAFWERKING
PATERSKERK GESTART
De werken aan de kerk zijn in een nieuwe fase terecht
gekomen. Na de installatie van alle technieken is de aannemer
nu volop bezig met de binnenafwerking. De bepleistering en
het binnenschrijnwerk werden reeds uitgevoerd. Nu wordt
er volop gewerkt aan de nieuwe vloeren en de bekleding van
de box. De ruimtes krijgen hierdoor stilaan hun definitieve
uitzicht. De onverwachte grote herstellingen aan de toren
zijn bijna afgerond. Na afbraak van de stelling kan ook de
buitenafwerking met o.a. een luifel aan de nieuwe ingang
opnieuw worden opgestart.

REPAIR CAFE

REPAIRCAFÉ

GRATIS

28 NOVEMBER 2020 | 13-16.30 UUR | ZAAL FAMILIA | TRUWEELSTRAAT 138
Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien
om (samen) repareren. Je neemt van thuis kapotte spullen
mee. In zaal Familia waar het Repair Café wordt gehouden, zijn
gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties
uit te voeren aan kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen,
speelgoed ... Ook zijn er deskundige vrijwilligers met wie je samen
aan de slag gaat. Zij hebben reparatiekennis en – vaardigheden
op allerlei terreinen. 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 op doen aan de leestafel, waar boeken over repareren
en klussen ter inzage liggen.
Deze activiteit vindt plaats met inachtname van de Covid-19
maatregelen. Dragen van masker is verplicht.
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IEDEREEN MEE

NIEUW IN SINT-NIKLAAS :
DIGITALE ASSISTENTIE AAN HUIS

Allemaal goed en wel maar
helaas blijkt dat 39 procent
van de Belgen een tekort heeft
aan digitale vaardigheden (1)
waardoor heel wat mensen

Daarom wil het stadsbestuur de

De digitale trein reed al

uitgesloten blijven van (sociale)

digitale vaardigheden van onze

razendsnel, maar door de

contacten en moeilijkheden

inwoners op een laagdrempelige

coronacrisis zijn we allemaal

hebben noodzakelijke

manier versterken. Hiervoor doet

noodgedwongen nog een

inlichtingen, aanvragen en

zij beroep op Beego. Zij bieden

versnelling hoger geschakeld.

dergelijke meer in orde te

digitale assistentie aan huis. Hulp

Plots verloopt alles nog meer

krijgen. Maar ook praktische

nodig met uw laptop, smartpho-

digitaal: ons sociale leven, het

hulpmiddelen in het dagelijkse

ne, printer, smart tv? Heb je een

schoolwerk van de kinderen, voor

leven blijven zo onbereikbaar.

virus of e-mailprobleem, ben je

veel mensen het werk. Ook de

Denk maar hoe handig het

ongerust of je op een veilige ma-

dienstverlening van steden en

kan zijn je boodschappen

nier het internet gebruikt of heb je

diensten is grotendeels digitaal:

(eens) thuis te laten leveren

een ander digitaal probleem? Blijf

e-loketten, online reservaties,

als je bijvoorbeeld niet goed

er dan niet mee zitten en bel voor

online aanvragen van officiële

te been bent. Dit is trouwens

een afspraak. Er komt een student

documenten, …

niet enkel zo bij mensen die

langs die u hoogst persoonlijk

het minder breed hebben.

begeleidt. De student helpt je niet

Ook hoogopgeleiden en/of

alleen, maar legt je ook geduldig

mensen met een goed inkomen

én in mensentaal uit hoe je een

ondervinden deze problemen.

volgende keer het probleem zelf
kan oplossen. Je leert dus ook veel
bij.
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IEDEREEN MEE

HOE GA JE BEST
TE WERK?
Je betaalt niet cash voor de hulp, maar wel met een digicheque.

TIPS..

Deze koop je in het welzijnshuis of de bib. Je koopt er best twee,
zodat je zeker bent dat er genoeg tijd is om jouw probleem goed op

Hou in de toekomst ook het

te lossen en je voldoende uitleg te geven. Met 1 digicheque betaal je
1 uur hulp.

aanbod van bestaande vormingen

Een digicheque is te verkrijgen vanaf begin november 2020 tot de-

georganiseerd door de Bib). Eens je

in het oog (bijvoorbeeld

cember 2021 en kost 20 EUR en 3 EUR voor mensen met een kan-

vertrokken bent is het goed af en

senpas. Cliënten van het Welzijnshuis en Huis van het Kind moeten

toe wat bij te leren en je kennis te

contact opnemen met hun hulpverlener als ze een cheque willen.

onderhouden.

Opgelet, het aantal digicheques is beperkt tot 2 per gezinslid.
Nadat je een cheque gekocht hebt, maak je telefonisch een afspraak

Als je denkt recht te hebben op

met Betty van Beego via het nummer 078 485 400. Dit kan elke

een kansenpas, loont het dus

weekdag tussen 09 uur en 12.30 uur en tussen 13.00 uur en 17.00

zeker de moeite er één aan te

uur. Zij zoekt een student die jouw probleem kan oplossen én langs

vragen. Over de voorwaarden en

kan komen. Jouw afspraak wordt bevestigd via e-mail. Op de dag

hoe je deze aanvraagt meer info op

van de afspraak krijg je een uurtje voor de student ter plaatse is nog

pagina 7. Zeker doen want je kan

een sms met de tekst ‘we komen er aan’. Komt er toch iets tussen,

er veel leuks mee doen.

verwittig dan 24 uur op voorhand. Anders wordt de afspraak alsnog
aangerekend.

BIB-AAN-HUIS

VOOR WIE ZELF NIET
NAAR DE BIB KAN KOMEN
IS ER BIB-AAN-HUIS

GEÏNTERESSEERD?
Meer info in de Bib, op 03 778 34 00,
vragen naar Bie, An of Annick. Of via mail:
mobielebib@sint-niklaas.be.

DE BIB IS ER VOOR IEDEREEN.

WANNEER KOMT BIB-AAN-HUIS

Leest u graag een boek, maar is

LANGS?

het moeilijk voor u om zelf naar de

De mobiele bib komt steeds langs op

bibliotheek te komen? Dan is onze Bib-

dinsdag- en vrijdagvoormiddag. Deze

aan-huisdienst misschien iets voor u ...

dienst is gratis.

HOE WERKT BIB-AAN-HUIS?

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?

Een Bib-aan-huis medewerker zoekt

U bent inwoner van Sint-Niklaas (of één

boeken, cd’s, films of

van de deelgemeenten).

luisterboeken voor u uit en komt op vaste

Als u nog zelfstandig woont, vragen wij

tijdstippen langs bij u thuis.

een doktersattest.

WAT KUNT U LENEN?
- Romans, informatieve boeken,
taalcursussen
- Grootletterboeken, tijdschriften
- Cd’s, dvd’s
- Luisterboeken en Daisy-luisterboeken
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Bib-aan-huis

Voor wie zelf niet naar de Bib kan komen

COVID-19

CORONALERT, HET NIEUWE INSTRUMENT
IN DE STRIJD TEGEN COVID-19
Snel testresultaat

De Coronalert app is een gratis en
eenvoudig te gebruiken mobiele

Laat je een coronatest afnemen

app om samen corona te verslaan.

(omdat je symptomen hebt, op reis

De app waarschuwt je als je in

was in een rode zone, of in contact

nauw contact bent geweest met

was met een besmet persoon)?

iemand die besmet is met het

Dan kun je het resultaat direct

virus. Ook voor contacten die

in de app ontvangen. Zo ben

je niet persoonlijk kent. De app

je meteen op de hoogte en kan

draagt zo bij tot een snellere,

je sneller voorzorgen nemen

krachtige contactopsporing.

om anderen te beschermen als
je test positief is. Laat bij het

Hoe werkt Coronalert?
De app registreert via bluetooth
wanneer je met anderen in
contact komt, op minder dan 1,5
meter en langer dan 15 minuten.
Bijvoorbeeld wanneer je op de

voorschrijven de test de code
kwamen. Bovendien gebeurt
dat anoniem. Je weet niet wie de
besmette persoon is en waar of
wanneer er contact was, maar wel

trein, bus of op café naast iemand

dat er een risico op besmetting is.

zit.

Meer info over hoe de app precies

Dankzij de app krijg je

werkt vind je op: coronalert.be/

automatisch een waarschuwing

nl/hoe-werkt-het/.

als je in contact kwam met een
besmette persoon. Tenminste als
die andere persoon ook de app
gebruikte toen jullie in contact

VOOR MEER INFO,
SURF NAAR
CORONALERT.BE

van je app registeren, of voer zelf
de testcode in die je kreeg van je
arts.
Hoe gebruik je de app?
Download de app gratis via je
gebruikelijke app store. Installeer
de app en geef je toestemming
om bluetooth te gebruiken. Zet je
bluetooth niet uit!
Check regelmatig je meldingen en
bescherm zo jezelf en de anderen.

MEERTALIGE EN EENVOUDIGE INFO
OVER COVID-19
Zoek je informatie over covid-19 in meerdere talen? Op
volgende websites vind je informatie over covid-19 in heel wat
verschillende talen zoals Frans, Engels, Arabisch, Pools, Russisch,
Turks...
 www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info
 www.info-coronavirus.be/en/translation/
Denk je iemand te kunnen helpen met deze meertalige
Zoek je informatie over covid-19 in eenvoudige taal? Dan kan je

informatie? Vraag dan zeker aan die persoon of die de websites

terecht op www.wablieft.be/nl/corona-in-eenvoudige-taal

met meertalige informatie al kent!
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KANSENPAS

MISSCHIEN HEB OOK JIJ RECHT
OP EEN KANSENPAS?
KIJK HET ZEKER EENS NA, HET LOONT DE MOEITE.

Je las het misschien daarnet al in het artikel over digitale assistentie aan huis. Met de kansenpas krijg
je een fikse korting. Niet enkel op digitale hulp maar ook op inkomgelden, abonnementen, cursussen,
dienstverlening en activiteiten van de stad, lokale verenigingen en organisaties in Sint-Niklaas. Ook in de
dienstencentra De Wilg en Den Aftrap geniet je met een kansenpas heel wat korting. In sociaal restaurant
De Variant kan je goedkoper lekker gaan eten.
Welke voordelen heb je
met de kansenpas?
 Voor 2,50 EUR naar

Mensen met een zeer
laag inkomen kunnen een

een voorstelling in de

restaurantpas aanvragen

stadsschouwburg.

in het welzijnshuis bij een

 Voordelig lunchen in sociaal
restaurant De Variant.
 Korting op de lunch, bad,
douche en heel wat andere
activiteiten in de lokale
dienstencentra.
 Gebruik maken van het aanbod
van het Rap-Op-Stap kantoor.
 Korting in het stedelijk
zwembad.
 Voordelig naar de Siniscoop
 Recht op 7 cultuurcheques per
jaar. De cultuurcheques zijn
bonnen waarmee cultuurliefhebbers naar voorstellingen
van de lokale toneelhuizen,
dansensembles en koren
kunnen gaan voor maar 2,50
EUR. Je kan je cultuurcheques
afhalen in het welzijnshuis op
vertoon van je kansenpas.
...

Restaurantpas

maatschappelijk assistent. Dit
is een speciale sticker op je
kansenpas.
Met deze sticker kan een
volwassene in het sociaal
restaurant De Variant een

Meenemen bij aanvraag
 Het is niet verplicht maar

maaltijd krijgen aan 3,60 EUR.

indien je recht hebben op de

Voor een kind tot 12 jaar kost een

‘verhoogde tegemoetkoming’

maaltijd 1 EUR.

neem je best een attest mee

Voorwaarden
Elke inwoner uit SintNiklaas die een verhoogde
tegemoetkoming heeft bij
het ziekenfonds, heeft recht
op een gratis kansenpas. Ook
mensen met een leefloon of
in schuldbemiddeling kunnen
een kansenpas krijgen. Ook
schoolgaande kinderen zonder
wettig verblijf. Heb je nog geen

van het ziekenfonds. Zo
verloopt de aanvraag net iets
vlotter.
 Attest van het OCMW, het
CAW-Waasland, een advocaat,
notaris of andere erkende
schuldbemiddelaar voor
personen met een hoge
schuldenlast en die hiervoor in
begeleiding zijn.
 Breng ook zeker jouw

kansenpas en denk je daar recht

identiteitskaart mee en die van

op te hebben, aarzel dan niet en

je kind(eren).

ga naar het Welzijnshuis. Aan de
balie gaan ze dat voor jou even

Vragen?

na. Je kan jouw kansenpas en

Welzijnshuis | Abingdonstraat 99

die voor je gezinsleden meteen

| welzijnshuis@sint-niklaas.be |

meenemen.

03 778 66 66
7

ROBBE DE HERT

ROBBE DE HERT,
PETER VAN CINÉ LEOPOLD,
IS OVERLEDEN
Op 24 augustus overleed filmregisseur Robbe De

mooie avond met fijne reacties op de film. Toen

Hert.

was echter al duidelijk dat het met de gezondheid

Wij hadden in onze wijk de eer dat Robbe peter was
van ons openlucht filmfestival Ciné Leopold.

van Robbe niet zo goed ging, maar het vuur was er
nog steeds. HIj was dan in 2016 ook aanwezig op de
première van onze eigen kortfilm Levende Zielen

Wij waren dan ook bijzonder opgetogen dat hij op

in de Paterskerk. Dat jaar vertoonden we ook zijn

1 augustus 2015 aanwezig was op het festival op

kortfilm S.O.S. Fonske met Frans Buyens.

het Prins Leopoldplein. Ciné Leopold maakte er een
erezaak van steeds te starten met een Belgische
film. Die avond vertoonden wij van Robbe de film
Lijmen/Het been, naar het gelijknamige boek van
Willem Elschot. Het was een film uit het jaar 2000
met een geweldige cast (Koen De Bouw, Mike

Als Robbe naar hier kwam moest er steevast een
bezoekje aan Cremerie Francois gebracht worden.
Eén van de zonden die hij zich volgens vriend
en buurtbewoner Johan Dehandschutter nog
toestond.

Verdrengh, Jan Decleir, Willeke van Ammelrooy,

Mede met de hulp van Johan kreeg Robbe zijn finale

Sylvia Kristel en Jaak Van Assche). Die avond

film Hollywood aan de Schelde nog afgewerkt.

genoten maar liefst 200 mensen onder een heldere
hemel van één van zijn beste films.

Wij denken met warmte terug aan zijn bezoekjes
en waren vereerd dat hij peter wou zijn van

Robbe was heel gelukkig dat wij zijn film die avond

Cine Leopold, een (kleinschalig) filmfestival

geprogrammeerd hadden. Het was ook een heel

georganiseerd met en voor buurtbewoners.
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HOPLR

SLUIT JE AAN BIJ
SOCIALE NETWERKSITE HOPLR
Ook in de Elisabethwijk is de private buurtwebsite Hoplr
actief. Hoplr heeft niks te maken met facebook. Je krijgt dus
ook geen reclameboodschappen toegestuurd. Hoplr wordt
gebruikt om buren op eenvoudige manier te bereiken. Het
is dan ook enkel voor buurtbewoners. Aanmelden is heel
eenvoudig en gratis, de instructies vind je hieronder.
In deze buurtkrant vind je de code waarmee je kan inloggen
(wacht niet te lang want deze is maar beperkte tijd geldig).
Momenteel zijn er al 286 gebruikers in onze buurt. Opgelet,
bewoners uit de De Gravestraat en de Tabakstraat behoren
in principe tot de Stationsswijk.

WAARVOOR KAN JE DEZE BUURTWEBSITE
ZOAL GEBRUIKEN?


om je buren beter te leren kennen



om een ladder of boormachine van één van je buren te lenen



om een oproep over een weggelopen huisdier te plaatsen



om een goede loodgieter of betrouwbare babysit uit de buurt te vinden



om mee de inrichting van een nieuw speelpleintje te bepalen



om verkeersproblemen of wegenwerken in de straat te bespreken



om een garageverkoop of buurtfeest aan te kondigen ...

Uiteraard heeft zo’n netwerk pas zin als er genoeg leden zijn. Hopelijk mogen we jou dus ook
binnenkort online verwelkomen!
De mobiele app is beschikbaar in de App Store voor iPhone en in de Play Store voor Android.

HOE SCHRIJF JE JE IN?
1. Download de mobiele app of surf naar
www.hoplr.com en vul je adres in
2. Geef je buurtcode in

BUURTCODE

DTRUG

3. Schrijf je in voor je buurt
9

VERSLAG

VERSLAG WANDELING
MET ERIK NOBELS, 21 JULI 2020

Het was moeilijk om een datum te prikken voor deze

meter en hij kan makkelijk een uurtje vullen. Bijvoor-

wandeling en het moest allemaal wat snel gaan. Dus

beeld een site met autoboxen. Op het eerste gezicht

werd het 21 juli. Er waren wel wat mensen op vakan-

lijken de locaties waar autoboxen staan doods. Maar

tie en het feit dat het coronavirus opnieuw meer

dit is alles behalve waar. Het is gewoon een kwestie

aanwezig was, zal er ook wel wat mee te maken heb-

van goed kijken. Je kan er bijvoorbeeld het prachtige

ben dat het aantal deelnemers beperkt bleef tot 12

kaasjeskruid zien, gewoon tussen het grind (zie foto

personen. Nochtans verliep alles gesmeerd. Dankzij

links).

het audiosysteem was de gids heel goed verstaanbaar en de afstandsregels en het dragen van een
masker werden uiteraard gerespecteerd. Zij die erbij
waren hebben er vast geen spijt van.

De klemtoon lag bij deze wandeling vooral op de
natuur in de wijk maar Erik vertelde ook heel leuke
weetjes over sommige gebouwen en leefgewoontes
van vroeger en nu. In feite was het een soort buurt-

De ochtend- en de namiddagwandeling waren twee

safari die we graag nog eens zouden hernemen op

verschillende wandelingen. Het was een fijn parcours

een ander moment en ander seizoen.

met een aantal ‘ontdekkingen’ in de buurt. Ongelofelijk wat er in onze onmiddellijke omgeving allemaal
aan planten te vinden is. Ze komen werkelijk uit alle
windstreken aanwaaien (van Siberië tot Amerika).
Erik is een goede verteller. Geef hem vijf vierkante
10
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Wil je zelf op buurtsafari, dan kan je ook op weg met
de (gratis) app ObsIdentify. Je hoeft het plantje maar
te fotograferen en je krijgt de (vermoedelijke) benaming op je scherm.

WARMSTE WIJK

AFSCHEID
DE WARMSTE WIJK
LAATSTE AANBOD JUNE-METERLEZER TOT 1 DECEMBER 2020!
Met de laatste bewonersbrief gaven we de laatste kans voor de
bewoners van de wijk om t/m 15 oktober 2020 een energieaudit
en/of scan aan te vragen. Deze periode voor de aanvraag is inmiddels (misschien) voorbij, maar de mogelijkheid om een gratis
june-meterlezer aan te vragen blijft nog tot 1 december 2020! Grijp
je laatste kans om je verbruiksgegevens gratis op te volgen op het
onlineplatform van June. Maak onmiddellijk een afspraak via dewarmstewijk@sint-niklaas.be | 03 778 32 43.
Aangezien het slotevent niet kon doorgaan is er voor gekozen om
de deelnemende bewoners te bedanken met een kleinigheidje dat
binnenkort door de vrijwilligers van de buurtwerking aan de deur
wordt bezorgd !
Bedankt voor jullie bijdrage om de CO 2 uitstoot te verminderen en
milieubewuster te leven.

WEEK VAN DE SENIOR

ONTBIJT
VOOR SENIOREN
In samenwerking met de dienstencentra, sociaal restaurant

2020. Het ontbijt vindt telkens plaats tussen 8.30 uur en

de Variant en Koek en Ei bieden we onze senioren een ontbijt

10.30 uur.

aan. Je kan kiezen om het ontbijt ter plaatse te nuttigen of je
kan het ontbijt ook afhalen. Kostprijs voor het ontbijt is 7 EUR

In onze buurt kan je op woensdag 18 november een ontbijt

per persoon. Voor mensen met een kansenpas is het 5 EUR.

nuttigen of afhalen in DC ’t Lammeken, Lamstraat 23. Iets

Wie wil, kan ook voor het deluxe ontbijt gaan. Dan betaal je 4

verder (maar even lekker) kan je op donderdag 19 november

EUR extra (of 3 EUR extra voor mensen met een kansenpas).

in Koek en Ei op het Hendrik Heymanplein 5 terecht.

Reserveren op voorhand is verplicht via 03 778 37 27 of via

De plaatsen zijn beperkt dus tijdig inschrijven.

senioren@sint-niklaas.be. Reserveren kan vanaf 2 november
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ARCHIEFFILMS
OP TV OOST
Van maandag 16 tot vrijdag 20 november,
telkens vanaf 14.30 uur, zendt TV OOST
een unieke vijfdelige filmreeks uit,
samengesteld door het stadsarchief. De
historische filmvoorstellingen over onze
stad brengen elk één bepaald decennium
uit de vorige eeuw in beeld. Sfeerbeelden
van de jaren 1930 tot en met de
‘seventies’ passeren de revue in vijf
aﬂeveringen. Elk aﬂevering wordt ingeleid
en toegelicht. Geniet van het Sint-Niklaas
uit de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Deze
beelden brengen ongetwijfeld mooie
herinneringen opnieuw naar boven. Je
kan de films ook online bekijken op www.
sint-niklaas.be/archieffilms

KALENDER

Donderdag 15 oktober en zaterdag 7 november | online
infosessie Wooncoop | inschrijven | gratis
Wie meer wil weten over hoe dit in zijn werk gaat, kan een
online infosessie volgen. Inschrijven kan via de site www.
wooncoop.be/paterssite. Ook wie op de Paterssite wil wonen,
kan zich vandaag reeds kenbaar maken. Meer info op pag 2.
Maandag 16 t.e.m. 20 november | Archieﬃlms op TV OOST
| vanaf 14.30 uur
Een unieke vijfdelige filmreeks, samengesteld door het
stadsarchief.
Woensdag 18 november | ontbijt voor senioren in DC ’t
Lammeken | Lamstraat 23
Meer info op pagina 11. Inschrijven is verplicht. Ook afhalen is
mogelijk.

Zaterdag 28 november | 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. Meer info op pag 3.
Nog tot en met 15 oktober 2020 | Warmste Wijk | gratis
energieaudit of energiescan aanvragen | dewarmstewijk@
sint-niklaas.be | 03 778 32 43 (op vrijdagvoormiddag).
Nog tot 1 december 2020 | Warmste Wijk | gratis
meterlezer van June aanvragen | dewarmstewijk@sintniklaas.be | 03 778 32 43 (op vrijdagvoormiddag).
Zaterdag 6 en zondag 7 februari 2021 | opening Paterskerk
Meer info hierover volgt later.

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, Hafida Abdellaten, Gwendoline
De Vogel, Kris Verdonck (foto Robbe de Hert), Paul
De Malsche, Logo Waasland, Griet Boodts, Sara
Janssens 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.

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.

