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Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Dat moet 

de geëngageerde kunstenaar Walter Raes gedacht 

hebben toen hij een paar jaar geleden uit Londen 

is teruggekeerd naar zijn geboortestad en de tijd 

nam om voor zijn lievelingsfrituur in de buurt een 

assemblage van klokken en uurwerken te maken. 

En dat deed hij niet alleen. Neem rustig de tijd om zijn 

mooie (buurt)verhaal te lezen.

Of we de paasklokken gaan horen is niet zeker, maar 

in de paasvakantie kunnen de buurtkinderen met 

hun ouders wel op zoek naar Servaas de Haas. Voor 

wie zijn zoektocht tot een goed einde brengt, brengt 

Servaas snoep op zijn of haar stoep. 

Voor het project geveltuintjes en de eventuele 

heropstart van Bal Cirqu l’air kwam deze krant helaas 

net iets te vroeg. Hierover later meer info.

De houdbaarheidsdatum van de vorige krant bleek niet 

bijster lang. Het coronavirus heeft snelle voetjes en 

fl uit ons telkens zonder mededogen terug. Zo hebben 

we dit jaar voor het eerst sinds lang niet met zijn allen 

kunnen klinken op het nieuwe jaar. Gelukkig was er 

het alternatief ’Mensen wensen mensen wensen’ 

dat als een warm dekentje over de wijk viel. De 

verlichting op het Prins Leopoldplein en het Koningin 

Elisabethplein zorgde samen met alle toff e creatieve 

initiatieven van de buurtbewoners voor een sfeervolle 

eindejaarsperiode in onze buurt. 

En klinken moeten we ook nog op de opening van 

de Paterskerk. Deze werd op 5 februari offi  cieel 

geopend in het bijzijn van minister Diependaele 

(erfgoed ) en minister Somers (binnenlands 

bestuur, verantwoordelijke voor Vlaams fonds 

voor de stimulering van (groot)stedelijke en 

plattelandsinvesteringen).

Een feestelijke opening waarop jullie allen worden 

uitgenodigd komt er aan zodra het kan.

Een feestelijke opening waarop jullie allen worden 

uitgenodigd komt er aan zodra het kan.

IEDEREEN MEE



GENOVEERDE PATERSKERK HEROPENT  
ALS GEMEENSCHAPSCENTRUM 

2

De Paterskerk begint na 95 jaar aan een 

tweede leven als gemeenschapscentrum. De 

neoromaanse bakstenen zaalkerk uit 1926 

onderging het voorbije jaar een grondige 

metamorfose. In de kerk zijn drie zalen met 

verschillende omvang gecreëerd die nu klaar 

zijn om bezoekers te ontvangen voor de meest 

uiteenlopende activiteiten. Met de transformatie 

van de kerk werd ook het startsein gegeven voor 

de volledige herontwikkeling van de Paterssite.

BUURTKRANT — Buurtwerk Elisabethwijk

PATERSSITE

Met Vlaamse steun
De aankoop van de site en de renovatie van de kerk 

werd mee mogelijk gemaakt door de financiële 

steun van het Grootstedenbeleid en het Vlaams 

fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en 

plattelandsinvesteringen. Vanuit de subsidiering werden 

volgende strategische doelstellingen vooropgesteld:

 Sociale duurzaamheid : Het behoud van de 

buurtfunctie en herbestemmen van religieus erfgoed 

als geheugenplek in de stad.

 Verkleinen ecologische afdruk van de stad met 

specifiek voor de kerk een duurzaam hergebruik 

en revalorisatie van het erfgoed door een gepaste 

herbestemming waardoor ook haar behoud voor 

toekomstige generaties gegarandeerd wordt.

	De uitstraling en attractiviteit bevorderen van de stad 

waarin de Paterssite een voorbeeldrol wil spelen.

Masterplan  
voor kerk en site

Het masterplan dat in 2015 werd opgemaakt nam 

bovenstaande doelstellingen als uitgangspunt 

en formuleert het concept ‘Klooster 2.0’ waar 

spaarzaamheid en collectiviteit vooropstaan.

De Paterskerk vormt in het masterplan de spil van 

de site en door de omvorming van de kerk wordt het 

gebouw ook terug gegeven aan de gemeenschap. Na 

de ingebruikname van de kerk kan de huidige Zaal 

Familia gesloopt worden en komt er ruimte voor de 

realisatie van een tuin en twee woonvleugels, met 

verwijzing naar het gemeenschapsleven van destijds. 

Er werd met succes gezocht naar de juiste partners om 

deze woondoelstelling te verwezenlijken: samen met 

de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting is de 

burgercoöperatie in het project gestapt.

Herbestemming  
met focus op duurzaamheid 

De herbestemming van de Paterskerk is niet uniek 

in Vlaanderen. Steeds meer en meer dringt het 

herbestemmen van religieus erfgoed zich op. Toch is de 

renovatie van de Paterskerk een mooi voorbeeld van 

een heel grondige aanpak met een uiterst duurzame 

toekomst, en dit met behoud van een publieke functie en 

respect voor de monumentale ruimte.

Het is ook deze monumentale ruimte die het niet 

makkelijk maakt om een energie-efficiënt gebouw te 

maken. Door de integrale duurzame benadering is het 

ontwerpteam er in geslaagd een toekomstbestendig 

project van te maken. Doorgedreven isolatie in 



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. 
Bij alle activiteiten worden de 
covid-19 veiligheidsvoorschriften 
nageleefd. 

Za 3 t.e.m. wo 14 april | op zoek 
naar sporen van Servaas de Haas | 
gratis 
De paashaas arriveert en heeft 
enkele sporen nagelaten in de buurt. 
Samen vormen ze een woord. Help 
jij mee zoeken? Dan komt Servaas bij 
jou op de stoep met lekkere snoep. 
Meer info op pagina 4 en er volgt ook 
nog een flyer.

Wordt verwacht | welkom in het 
Buurtkwartier | Paterskerk  
Zodra het kan verwelkomen we jullie 
graag in het Buurtkwartier voor een 
drankje en een stukje taart. Meer info 
op pagina 8.

PATERSSITE

STRAATNAAMWIJZIGING 
LEOPOLD II-LAAN

WHAT’S GEBUURT
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Op de Gemeenteraad van 26 februari is beslist 
dat ‘Oosterlaan’  de nieuwe benaming wordt van 
de Leopold II-laan. Afgelopen jaren werd in de 
gemeenteraad meermaals de vraag gesteld of een 
Leopold II-laan in onze stad nog langer wenselijk 
was. De rol van Leopold II en zijn aanwezigheid in het 
straatbeeld stond de laatste jaren maatschappelijk 
steeds sterker ter discussie. 

Deze laan heeft altijd deel uitgemaakt van het 
stationskwartier. Met de aanleg van de eerste 
spoorlijn in 1844 en een jaartje later de bouw van een 
station, werd dit een heel belangrijk gebied voor de 
stad. Al op de eerste plannen van het ontwerp van 
dit stationskwartier wordt de Leopold II-laan vermeld 
als ‘Boulevard de l’Est ’. De keuze voor de nieuwe 
straatnaam ‘Oosterlaan’ verwijst dus naar de vroegste 
benaming van de Leopold II-laan. De nieuwe naam 
sluit ook goed aan bij de Westerlaan ‘aan de overkant’. 

Om de bewoners voldoende tijd te geven en de nodige 
administratieve voorbereidingen te kunnen doen is 
beslist om de straatnaamwijziging pas vanaf 1 januari 
2022 te laten ingaan.

De bewoners worden door de stad verder 
ondersteund en krijgen een forfaitaire vergoeding die 
de kosten moet dekken.

combinatie met vloerverwarming, een warmtepomp en 

zonnepanelen maken dat de kerk in grote mate zelf kan 

voorzien in zijn energiebehoefte.

Hier bovenop garanderen akoestische ingrepen het 

nodige comfort, zowel voor de gebruikers als voor de 

buurt. Nieuwe raam- en deuropeningen in de gevels 

zorgen ervoor dat er een nauw contact ontstaat 

tussen de kerk, de straat en de toekomstige publieke 

kloostertuin. 

Virtuele tour
Van zodra de omstandigheden het toelaten, vindt 

de feestelijke opening plaats van de vernieuwde 

kerk plaats en kan iedereen een kijkje komen nemen. 

Intussen kan dat al online. Op www.sint-niklaas.be/

paterssite staat een virtuele tour door de kerk in een 

360° perspectief, evenals een filmpje over ‘the making 

off’.
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COMMUNICATIE

NEEM EENS EEN  
KIJKJE OP DE 
BUURTWEBSITE 

WIL JIJ CHOCOLA 
VAN SERVAAS  
DE HAAS? 

Onze website www.elisabethwijk.be draait al jaren 

mee en is stelselmatig gegroeid tot wat het nu is, een 

informatieve en centrale bron van buurtinfo.  Het is 

een ideaal startpunt  voor nieuwe buurtbewoners die 

willen ontdekken in welke fijne buurt zij terechtgekomen 

zijn en wat er te beleven is. Maar men vindt op onze site 

evenzeer info over het ontstaan van onze wijk en de fijne 

activiteiten die reeds plaatsvonden.  Wisten jullie dat we 

in 2011 de cultuurprijs mochten ontvangen voor het project 

‘Sprakeloos in de buurt’ ? Of dat onze buurtbewoners het 

beste van zichzelf gaven in onze eigen kortfilm ‘Levende 

Zielen’ en deze werd vertoond tijdens ons openlucht 

filmfestival ‘Ciné Leopold’ ?  Ga zeker ook eens een kijkje 

nemen op de ‘Historiek’ pagina om de architecturale 

pareltjes te ontdekken in je eigen buurt.

Ook praktische info zoals de wijkindeling, veegplan/

afvalkalender, gegevens wijkpolitie, medische 

dienstverlening, onze eigen buurtwerking… kan je vinden 

op onze site.

Naast deze website, kan je ook tussendoor nieuwtjes 

volgen op de afgeschermde Hoplr pagina voor onze buurt, 

onze Facebook pagina die ook te raadplegen is zonder 

geregistreerd te zijn en sporadisch lossen we een tweet 

voor onze Twitter volgers... maar bovenal blijft er 1 (web)

adres om te onthouden: www.elisabethwijk.be 

Aarzel zeker niet om suggesties, vragen of foutjes op de 

website door te geven via ons centraal mailadres info@

elisabethwijk.be – we doen ons best om hier steeds tijdig en 

gepast op te reageren.

En, bijna vergeten, er is ook nog de buurtkrant.

Dit jaar hebben we voor het 

eerst afspraak met niemand 

minder dan een paashaas. 

Zijn naam is Servaas. Hij zakt af 

naar de Elisabethwijk en heeft ons 

beloofd lekkers mee te brengen voor 

de buurtkinderen. Maar hij vraagt wel een tegenprestatie 

want hij laat zich zomaar niet zien. Servaas speelt graag 

spelletjes en heeft her en der een spoor achtergelaten. Dat 

spoor is een afbeelding van een haas met een letter. Als je 

al deze letters in de juiste volgorde plaats, komt er een zin 

tevoorschijn. Wie de zin vindt, krijgt van de paashaas lekkere 

chocolade eitjes.

WAT WE AL WETEN ….
We verwachten Servaas ergens in de nacht van 3 of 4 april in 

de Elisabethwijk. Vanaf dan kan je starten met de zoektocht. 

Voor je het hazenpad kiest, wel even vragen aan je mama, 

papa of de persoon die voor jou zorgt, of je deze spannende 

zoektocht alleen kan of mag doen.  Maar samen met hen 

is het misschien nog leuker. Hoe meer ogen, hoe sneller je 

misschien de sporen ontdekt. 

Servaas maakt zelf zijn lekkere chocolade eitjes, en hij mag 

dan wel heel vlug kunnen lopen, handig is hij net iets minder. 

Dus geef hem zeker een teken dat je meedoet, zodat hij in 

zijn chocolade atelier aan de slag kan gaan. Hij zou het heel 

erg vinden als hij geen eitjes heeft voor jou. Jullie kunnen 

zoeken tot 14 april. Daarna verdwijnen alle sporen. En wie 
weet komt zondag 18 april Servaas de Haas bij jou langs 
op de stoep met zalig veel snoep. 

PAASZOEKTOCHT

BUURTKRANT — Buurtwerk Elisabethwijk
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EINDEJAAR

MENSEN WENSEN  
De actie ‘Mensen wensen mensen wensen’ bracht een beetje warmte tijdens 

de donkere wintermaanden. Naast de verlichting werd er ook met de krijtstift 

duchtig aan de slag gegaan. En het resultaat mocht er best zijn. Als je door de 

wijk wandelde kwam je maar liefst 40 geïllustreerde ramen tegen. We willen 

ook iedereen bedanken die de moeite nam ons zijn of haar wensen voor het 

nieuwe jaar te bezorgen. Dankzij jullie inzendingen konden we een mooie 

projectie verzorgen op de beeldschermen die her en der in de wijk verspreid 

stonden.

We zijn ook bijzonder blij dat we 205 EUR hebben kunnen schenken aan 

Kom op tegen Kanker. En dit dankzij de vrije bijdrage van mensen bij wie een 

raamtekening werd aangebracht. Waarvoor veel dank.



6

BUURTKRANT — Buurtwerk Elisabethwijk 

VACCINEREN

Begin januari zijn ook in ons land de vaccinaties 
tegen het coronavirus gestart. De komende weken 
en maanden krijgt iedereen de kans om zich in 
vaccinatiecentrum ‘t Bau-huis te laten vaccineren. 
Wellicht is het nog even wachten vooraleer je aan de 
beurt bent om gevaccineerd te worden. Je krijgt  in 
elk geval tijdig een persoonlijke uitnodiging om je 
te laten vaccineren. 

Maar ondertussen blijft de stad zijn inwoners 
regelmatig en grondig informeren. Dit via de 
‘infofolder corona’ maar ook via de andere 
stadsmedia. Er is ondertussen een eerste infofolder 
over de vaccinatie in jouw brievenbus gevallen. 
Hierin vind je vooral een antwoord op veelgestelde 
vragen. We kunnen hem in deze buurtkrant niet 
volledig opnieuw publiceren, maar willen toch nog 
even uitleggen waarom het belangrijk is om je 
te laten vaccineren. Vaccinatie is namelijk onze 
belangrijkste troef om de COVID-19-pandemie 
te bestrijden en ons normale leven opnieuw te 
hervatten. 

DOE HET VOOR JEZELF
COVID-19 kan een slopende ziekte zijn en het valt 
niet te voorspellen hoe ziek je ervan wordt. Je kan 
een milde versie doormaken, met symptomen die 
doen denken aan griep. Sommige mensen worden 
helaas ernstig ziek en hebben intensieve zorg nodig. 

vaccineren?
Dagelijks overlijden er ook mensen. Vaccins zijn 
de veiligste, succesvolste en goedkoopste manier 
om de ziekte te voorkomen. De coronavaccins zijn 
erg doeltreffend. De kans dat je na vaccinatie nog 
COVID-19 oploopt, is heel erg klein.

DOE HET VOOR ELKAAR
Een vaccin beschermt jezelf. Maar als voldoende 
mensen gevaccineerd zijn, dan verhoogt de 
groepsimmuniteit en is heel de gemeenschap 
beschermd. Als je je laat vaccineren, bescherm je 
zwakke en zieke mensen. Als minder mensen ernstig 
ziek worden, help je ook om de druk weg te nemen 
bij de zorgverleners, die al maandenlang in moeilijke 
omstandigheden moeten
werken en die toch altijd voor je klaar staan.

HOE BLIJF JE OP DE HOOGTE VAN DE LAATSTE 
STAND VAN ZAKEN?

Over de vaccinatie:  
www.sint-niklaas.be/coronavaccinatie

Over de maatregelen:  
www.sint-niklaas.be/coronavirus 
coronavirus@sint-niklaas.be 
tel. 03 778 30 00

Je vind ook een link op onze website  
www.elisabethwijk.be

WAAROM LAAT IK MIJ BEST
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Als een designer die vroeger vanuit Londen werkte, 
probeerde ik de recent heringerichte frituur op de 
hoek van de Antwerpse Steenweg en de Dr. Van 
Raemdonckstraat  ‘Bij Ons’ uit. Ik wou de South 
American Mama B balletjes proeven. Toen ik de 
frituur binnenkwam werd ik onmiddellijk verwelkomd 
door Björn en Natacha. Het leek alsof ik in iemands 
woonkamer met frituur terecht kwam. Ze dachten 
erover om een blikvanger aan de muur te hangen. Het 
toeval wou dat ik mijn portfolio bij had. Ik stelde het 
hen voor en daarmee is het allemaal begonnen. Ik zou 
een kunstwerk maken met 100 kapotte klokken en 
uurwerken. Toen ik thuis kwam begon ik erover na te 
denken waar ik het materiaal vandaan zou halen. Eerst 
vroeg ik het in mijn buurt en dat werkte. Geleidelijk aan 
kwamen de kapotte klokken binnen. Als deze aanpak 
werkte bij willekeurige vreemden, waarom het dan niet 
proberen bij mensen op straat.

Van Mohammed tot Annie, die ik nog nooit eerder 
ontmoet had, allen waren ze geïntrigeerd en bereid om 
te helpen.

In deze moeilijke Covid-19 tijden werd ik getroffen door 
de bereidwilligheid van volslagen onbekenden. Mensen 
namen de tijd om met me te praten, gaven me ideeën 
en hielpen me met het verzamelen van oude, kapotte 
klokken en uurwerken. Dit is echte gemeenschapszin.

Zelfs Steve van Troc was heel erg geïnteresseerd in mijn 
project en verkocht mij enkele klokken aan een zeer 
redelijke prijs. Mijn vrienden van Option Tape leverden 
ook een bijdrage. Ik verzamelde er een set van 15 
klokken.

EEN BEETJE GOEDE 
WIL KAN VER REIKEN 
IN DE TIJD

A little kindness can go 
great lenghts in TIME 

Mensen van verschillende rassen en generaties kwamen 
samen en hielpen mij met mijn waanzinnig plan. Na 
ongeveer een maand had ik genoeg materiaal bijeen 
gebracht vanuit verschillende hoeken, van Philip van de 
Kringwinkel tot de Market Shop (Stationsstraat) met een 
bijdrage van Naoufalx en Marmoud. Zelfs onbekenden 
lieten klokken achter aan mijn deur.
Het was fantastisch om zoveel steun te ontvangen 
van lokale mensen en zaken. Kortom, na al dat harde 
werk zijn ze nu in ‘Bij Ons’ de trotse eigenaar van mijn 
eerste Belgische klokkenkunstwerk gemaakt in Sint-
Niklaas. Het heeft een ereplaats aan de muur en is het 
gespreksonderwerp voor de klanten.

Ik zou graag alle mensen die me geholpen hebben willen 
bedanken. En als je even tijd hebt, ga binnen en neem 
een kijkje en waarom niet meteen de Mama B balletjes 
en frieten uitproberen.
Ongelofelijk wat we kunnen bereiken met een beetje 
goede wil.

Walter Raes | instagram | Retlaw890



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

Werkten mee aan deze krant: 
Paul De Malsche, Gudrun Van den Bulck, Gerrit 
Heirbaut, Johan Dehandschutter, Griet Boodts, 
Walter Raes en Siri Van Hove 

Vormgeving: Graffi  to

Siri Van Hove

Buurtwerkster

0485 55 49 83

siri.vanhove@sint-niklaas.be

Gerrit Heirbaut

Voorzitter bewonerscomité

Info@elisabethwijk.be

Jan Van den Bossche

Wijkinspecteur

0475 97 02 94

Tijs Van Hoyweghen

Straathoekwerker

0496 58  31 33

Pz.stniklaas.wijk@police.belgium.eu
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tijs.vanhoyweghen@sint-niklaas.be

IEDEREEN MEE

Als je eens goed rondkijkt in je omgeving, je vriendenkring, 
familie of op je werk …, geen twee personen zijn dezelfde. 
Iedereen vertelt een ander verhaal. Maar we leven 
allemaal in deze levendige stad en het is belangrijk dat 
iedereen zich hier goed voelt. En een klein gebaar kan 
hier soms al het verschil maken. Even iemand ongevraagd 
helpen de kinderwagen van de bus te halen. Zo gedaan. 
Maar ook een vriendelijke glimlach kan iemands dag goed 
maken. Zelfs met een mondmasker op. Een bemoedigend 
knikje, een stapje opzij op het voetpad … kleine gebaren, 
grote glimlach. Het hoeft allemaal niet groots te zijn.
Iedereen mee, dat is wat de stad wil. Vanaf nu zullen 
een groot aantal acties en projecten onder deze noemer 
doorgaan. 

WORD BUDDY.
Soms zijn er momenten 
waarop je denkt, dit 
lukt me niet alleen. 
Voor zo’n moment 
is een buddy welkom. 
Buddy’s werken op 
verschillende manieren. Soms 
zijn ze een luisterend oor, maar ze kunnen ook samen 
met jou boodschappen doen, ze kunnen je helpen als je 
een kindje krijgt, met jou naar de fi lm gaan en nog zoveel 
meer. Meer info over de verschillende buddywerkingen 
kan je krijgen via www.sint-niklaas.be/iedereenmee.

KLEIN GEBAAR, GROTE GLIMLACH!

WELKOM IN 
HET BUURTKWARTIER 
Tijdens het participatietraject in 
het kader van de herinrichting 
van de paterssite werd geopperd 
dat onze buurt een plaats mist 
waar buurtbewoners samen 
of alleen heen kunnen om 
gezellig iets te drinken. Hier 
willen we met de buurtwerking 
iets aan doen. Daarom 
zouden we graag elke laatste 
zondagvoormiddag van de 
maand, met een duo vrijwilligers, 
de kerk (‘t  Koor) openhouden. 
We bieden een aantal dranken 

aan, een stukje taart, tas soep 
in de winter, … 
We starten eenvoudig en hopelijk 
kan het initiatief dan groeien. 
Op termijn zouden wij ook graag 
een vleugje (locale) cultuur 
voorzien. Wanneer we hiermee 
starten zal ondermeer afhangen 
van de coronamaatregelen. 
We kijken ernaar uit en hopen 
jullie te  verwelkomen in ons 
Buurtkwartier. Meer info volgt 
later.

HET BUURTKWARTIER


