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We kijken vooral uit naar de opening van Het

Beste bewoners,

Buurtkwartier later dit jaar. En in het najaar starten
Als alles goed gaat (derde keer goede keer) kan

we met de aanleg van nieuwe geveltuintjes. Het

de buurt het tweede weekend van september

artikel hierover is het lezen meer dan waard want je

eindelijk feestelijk kennismaken met de vernieuwde

kan jezelf een geveltuin cadeau doen.

Paterskerk. Ter gelegenheid van de opening van
de kerk organiseren we de tweede editie van Bal

Voor de buurtkinderen liggen er deze zomer weer

Cirqu l’air (feesten onder de kerktoren) niet op het

leuke dagen in het verschiet. In deze krant vind je ook

Prins Leopoldplein, maar in de tuin van de kerk. Die

een aantal informatieve artikels over onder meer de

zaterdag zou wel eens een verrassende dag en een

eventuele warme dagen die ons te wachten staan,

zwoele avond kunnen worden. We zijn de dag erna

de opening van een heuse fietsbibliotheek niet ver

met de buurtwerking ook present tijdens Open

uit de buurt en de ‘blauwe lijn’ van de politie. Om de

Monumentendag. Je kan dat weekend in de kerk ook

digitale kloof te verkleinen biedt de stad mensen met

een meer dan interessante digitale expo bezoeken.

de laagste inkomens steun aan bij aankoop laptop
en wifi.

Onze paaszoektocht was een succes en Servaas is
ondertussen een bekend figuur in de buurt. Daarom

Veel leesgenot,

interviewden we hem even ter gelegenheid van zijn

Siri

buurtuitstapje op 18 april.

IEDEREEN MEE

BAL CIRQU L’AIR

Bal Cirqu l’air, zaterdag 11
september (feesten onder
de kerktoren)
De kogel is door de kerk. Deze zomer komt er een
tweede editie van Bal Cirqu l’air. Het zal wel een
beetje anders zijn dan in 2019. Zo feesten we dit jaar

Gans de namiddag kan je de kerk in en uit lopen om de
filmmontages te bekijken die ter gelegenheid van de
feestelijke opening van de kerk gemaakt zijn.
’s Avonds om 18 uur kan iedereen aanschuiven aan
tafel voor een pittig dinner. Hiervoor schakelen we
professionele catering en bediening in. Inschrijven is
wel noodzakelijk.

in september en enkel op zaterdag. En we doen dit

Om te genieten van zuiderse muziek, opzwepende,

voor het eerst niet op het Prins Leopoldplein. Deze

dansante en zwoele klanken.... hebben we Grupo

editie zetten we onze open tent ter gelegenheid van de

Pimentón uitgenodigd. Het is een groep die bestaat

opening van de Paterskerk, in de tuin van de kerk.

uit doorgewinterde muzikanten die, na omzwervingen

Het feest start om 13.30 uur. Voor zowel kinderen als
hun ouders is er circusinitiatie en een goochelact. De
kinderen kunnen ook opnieuw bij Madame Confituur
terecht voor een mooie coiffure en grime. Maar we
hopen vooral op goed weer zodat jullie met zijn allen
gezellig kunnen langskomen om iets te drinken en
knabbelen op ons terras.

in andere genres (klassiek, jazz, flamenco), zich met
veel gretigheid verdiepen in de aanstekelijke muziek
uit Latijns-Amerika. Ze brengen soms romantische,
maar vaak ook pittig swingende muziek, met naast
het ‘Buena Vista’ repertoire, Braziliaanse samba’s of
Paraguayaanse polka’s, ook eigen werk. Zij starten rond
20.00 uur in de tuin van de kerk.
Deze zomer krijgt iedereen nog
een flyer in de bus om zich in te
schrijven. Later ook nog meer info
via Hoplr en buurtwebsite.

PATERSKERK

Feestelijke opening Paterskerk in september
Het wordt een heus feestweekend op de Paterssite.

startten ze met de bouw van de kerk en het klooster om

Naast Bal Cirqu l‘ air op zaterdag 11 september is het ook

uiteindelijk in 1961 een officiële parochie te worden: de

Open Monumentendag op zondag 12 september. Dan

Heilig Hartparochie. We zoomen in op de erediensten,

kunnen alle Sint-Niklazenaars de kerk bezoeken van 10

op het leven in het klooster, op de ontwikkeling van

tot 18 uur. In de namiddag is het ook mogelijk om buiten

de jeugd- en cultuurverenigingen, op het onderwijs

iets te drinken. Daar zorgt de buurtwerking voor.

en op het reilen en zeilen van de buurt. We volgen de
minderbroeders tot de laatste twee paters in augustus

Filmmontage in Paterskerk
In de Paterskerk kan je het ganse weekend een
filmmontage bekijken die de historiek van deze
mooie site uit de doeken doet. In 1919 komen de
minderbroeders zich vestigen in onze stad. Al snel
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2014 hun klooster verlaten.
Meer info over Open Monumentendag is vanaf juli terug
te vinden op ontdeksintniklaas.be.

POLITIE

Politie lanceert
Sint-Niklase Blauwe Lijn:
03 760 65 00

WANNEER BEL JE HET NOODNUMMER 101?

De ‘Sint-Niklase Blauwe Lijn’ is een telefoonnummer
waarop je 7 dagen op 7 en dit 24 uur per dag
terechtkan met niet-dringende meldingen van
hinder, overlast en bezorgdheden in het domein van
veiligheid of voor het maken van een afspraak voor
de aangifte van een misdrijf.
WANNEER BEL JE DE SINT-NIKLAAS BLAUWE LIJN
03 760 65 00 (7 dagen op 7, 24 uur per dag)
•

Er is ingebroken in je wagen en de dader is niet
meer aanwezig.

•

Je wil een tijdelijk parkeerverbod aanmelden.

•

Je voertuig werd weggesleept en je wil weten
wat je nu moet doen.

•

Een voertuig blokkeert je uitrit.

•

Er staat een voertuig tussen je

Je bent getuige van een inbraak of diefstal.

•

Jij of iemand in je omgeving wordt bedreigd.

•

Je ziet dat er een vechtpartij aan de gang is.

•

Er is een verkeersongeval gebeurd en er zijn

•

Er is een overval of steekpartij gebeurd.

•

Je bevindt je in een levensbedreigende situatie

gewonden.

thuis.
•

Je bent slachtoffer van geweld en de dader is
ter plaatse.

•

Je buren maken in het holst van de nacht
abnormaal veel lawaai.

•

Je hoort of ziet een alarm afgaan.

•

Je bent slachtoffer of getuige van
verkeersagressie die aan de gang is.

zit het al
in je gsm?

aangevraagd parkeerverbod.
•

•

Je hebt een vraag over een
Je hebt problemen met een buur.

•

Je ervaart overlast van een
huisdier van de buren.

•

op.
•

Voor alle niet-dringende
politiehulp:

03 760 65 00
de Sint-Niklase

Blauwe Lijn

Je merkt een gevaarlijk of
hinderlijk geparkeerd voertuig

Dringend hulp
nodig? Bel

•

…

niklaas.be.
Vragen, meldingen, klachten,

eerstvolgende werkdag binnen de 48 uur
behandeld.

Je bent op zoek naar een
werknemer van Lokale Politie Sint-Niklaas.

Loket op de website www.politie.sint-

noteren. Deze meldingen worden de

Je wil een afspraak maken voor de

telefoonnummer van een dienst of

contacteren via het Sint-Niklase Blauwe

complimenten, suggesties … kan je hier

101

aangifte van een misdrijf.
•

(online)
Je kan de Sint-Niklase Blauwe Lijn ook

wapenvergunning.
•

HET SINT-NIKLASE BLAUWE LOKET

HOE CONTACTEER IK DE WIJKINSPECTEUR
(wijkagent)?
Opgelet de wijkinspecteur kan je niet meer bereiken

De Sint-Niklase Blauwe Lijn probeert zo snel mogelijk

via zijn gsmnummer. In plaats daarvan werd een

je vraag te beantwoorden of registreert je melding.

algemeen wijknummer voorzien : 03/760.65.20. Dit is

Deze wordt overgemaakt aan de betrokken afdeling

enkel bereikbaar tijdens de kantooruren

of dienst, die zorgt voor de verdere afhandeling. Op

(8 tot 17 uur)

deze manier ben je er zeker van dat je melding altijd

Na de kantooruren bel je naar de ‘Sint-Niklase

vlot wordt opgevolgd.

Blauwe lijn’ - 03/760.65.00. De wijkinspecteur zal
via mail in kennis worden gesteld en de betreffende
wijkbewoner contacteren.
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GROENE BUURT

DOE JEZELF EENS EEN
GEVELTUIN CADEAU

verwelkomt wordt door een mooi bladerdek, geurende bloemen
of met wat geluk tjilpende vogeltjes.
NAJAAR (2021) OF VOORJAAR (2022)
Je kiest zelf of je een geveltuin wil laten aanleggen in het voorof najaar. Denk eraan dat je in het voorjaar de jonge plantjes
voldoende water geeft. Of spreek met een buur af dat hij of zij
dat even wil doen indien je langere tijd afwezig bent. Als je kiest
voor een oplossing met een waterton, moet je hier alvast niet
aan denken.
WELKE STRATEN KUNNEN MEEDOEN?
In principe komen alle straten in de Elisabethwijk
in aanmerking voor een aanvraag. Maar zoals jullie
wellicht weten wordt in 2023 een deel van de Elisabethwijk

In buurtkrant nummer 24 kon je al lezen dat we opnieuw

heraangelegd. Het gaat dan in de eerste plaats op de Prinses

zouden starten met een geveltuinproject in de Elisabethwijk.

Marie-Joséstraat, Prins Karelstraat, Prins Leopoldplein en

Nieuw deze keer is dat je de geveltuin gratis kan laten

het Koningin Elisabethplein. In deze straten zullen tijdens de

aanleggen en dat er ook een mogelijkheid is tot wateropvang.

heraanleg plantvakken aangelegd worden door de aannemer.

Geen stress om aan de slag te gaan en je hoeft ook geen

Daarom is besloten om in deze straten voorlopig geen nieuwe

materiaal te voorzien. Alles wordt vakkundig aangelegd. Al

geveltuinen aan te leggen. Maar je kan alvast nu doorgeven of

wat je moet doen is nadien voor je tuintje zorgen.

je bij deze heraanleg een plantvak wil. Ook dan zorgen wij voor

DE KABOUTERS DOEN HET WERK

een plant en klimhulp.

Natuurlijk kan iedereen, mits respecteren van aantal

Wil je graag samen met je (over)buur iets doen, bijvoorbeeld een

voorwaarden, op gelijk welk moment kiezen om een

groenslinger, laat het ons gerust weten, misschien kunnen we

geveltuin aan te leggen. Maar met dit project

er samen iets aan doen.

willen we ook mensen bereiken die het om

OOK VOOR BEDRIJVEN.

allerlei redenen niet zien zitten om zelf aan

Heb je een bedrijf in de buurt met een grote gevel die

de slag te gaan, maar niettemin graag een

uitgeeft op straat? Hiervoor heeft de stad een volledig

geveltuin willen. Het is dus hét moment
om jezelf een geveltuin cadeau te doen.
Er wordt gewerkt met hoogwaardige

G

ra

tis g e ve lt u

in

klimhulpen. We hebben ook een selectie van planten waaruit
je kan kiezen en die een maximum aan ‘rendement’ geven op
jouw gevel en zo weinig mogelijk onderhoud eisen. Voor elke
gevel is er een geschikte plant, ook al heb je een schaduwgevel.

ontzorgingstraject. De stad zorgt voor aanleg, aanplanting en
onderhoud
Dus heb je interesse in één of meerdere van deze
mogelijkheden, mail dan naar natuur@sint-niklaas.be en dan
bekijken we wat mogelijk is. Graag de buurtwerkster in cc als het
even kan (siri.vanhove@sint-niklaas.be).

Maar dit alles gebeurt in overleg met jou. Ook het plaatsen

Wil je toch liever zelf een geveltuin aanleggen, dan moet je

van een regenton aan de gevel behoort eventueel tot de

dit vóór de aanleg wel melden via http://www.sint-niklaas.be/

mogelijkheden.

geveltuin. Dit kan om het even wanneer.

We geven je alvast 4 redenen om een geveltuintje te beginnen:
•

•

Geveltuinen maken van de stad een aangenamere plek
om te vertoeven. Ze zijn een mooie aanvulling op de bomen

Elisabethlaan) laten alvast weten waarom zij een

en struiken in de buurt.

geveltuintje hebben

Een geveltuin zorgt voor meer natuur in de stad. Je creëert

Een geveltuintje? Wij hebben het al jaar en dag. Vanaf

een plekje waar vogels en insecten voedsel vinden of
kunnen huizen.
•

Planten zuiveren onze lucht. Ze produceren zuurstof en
filteren fijn stof en uitlaatgassen. Bovendien houden de
planten storende geluiden buiten en houden ze uw gevel
groen.

•

De planten geven een natuurlijke bescherming tegen
weer en wind. Ook graffiti maakt zo minder kans op uw
gevel.

Maar bovenal is het gewoon fijn om te genieten van al dat
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Buurtbewoners Leen en Albert (Koningin

groen aan je gevel. Thuiskomen is zoveel aangenamer als je
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1987. Onze gevel was verschrikkelijk lelijk met op de
begane grond een plaksteen er tegenaan. Nu hebben
wij het plezier van een bessenstruik die niet alleen
de gevel siert en isoleert, maar waar ook vogels zich
thuis voelen. Mussen en merels zijn vaste bewoners.
Die struik, samen met planten in potten, ademt een
groene sfeer. Het is trouwens heel besmettelijk:
andere buren werden daardoor geïnspireerd en
gingen ook aan de slag. Het maakt de straat echt
gemoedelijker. Zeker een aanrader!

HET BUURTKWARTIER

HET BUURTKWARTIER
OPENT OP ZONDAG
26 SEPTEMBER

is dat jullie iets kunnen komen

We openen elke laatste zondag van

drinken en knabbelen. We willen

de maand van 10 uur tot 13 uur. Er is

hierbij zo lokaal mogelijk werken en

ook wifi aanwezig.

Zoals reeds aangekondigd in de

het belangrijkste is dat jullie er een

vorige krant, gaan vrijwilligers van
de buurtwerking vanaf zondag
26 september van start met Het
Buurtkwartier. Het Buurtkwartier is de
naam die we met de buurtwerking geven
aan de kleinste ‘zaal’ van de Paterskerk.
Officieel heet deze zaal ’t Koor.
In Het Buurtkwartier kan veel
gebeuren. De hoofdbedoeling

kwaliteitsproducten aanbieden. Maar
aangename tijd kunnen doorbrengen.
We hopen jullie er af en toe te
verrassen met een vleugje cultuur.
De zaal biedt in ‘normale’ tijden plaats
aan maximum 60 personen. De foto’s
in dit artikel geven een beetje zicht op
Het Buurtkwartier (net na de werken),
maar we willen het natuurlijk nog wat
gezelliger inkleden.

PAASZOEKTOCHT

INTERVIEW MET
SERVAAS DE HAAS
Van 3 tot 14 april konden de kinderen in de Elisabethwijk op zoek

Hoe verliep je tocht op zondag 18 april?

naar sporen van Servaas de Haas. Wij kregen na lang aandringen

Mijn assistente en ik hadden ons goed voorbereid. Ik ben voor alle

de toestemming voor een gesprekje met deze sympathieke haas.

zekerheid ook op een ander adres gaan slapen enkele dagen eerder.

En wat bleek, Servaas is enorm verrast door de kinderen van de

De kinderen waren mijn logeeradres te weten gekomen en ik was er

Elisabethwijk. Dat het er zo veel waren en dat ze zo snugger zijn.

niet gerust op. Ik kon ook niet meer op mijn lauweren rusten want ik

Want maar liefst 73 kinderen zijn op tocht geweest om de sporen

moest dringend aan het werk.

van Servaas in de buurt te zoeken. En wie ze allemaal vond, kon
uiteindelijk na wat zoeken de door deze wat gekke haas zelf
bedachte zin ‘deze haas is geen uilskuiken’ vormen.

Aan het werk?
Iedereen weet, behalve een uilskuiken, (oeps betrapt) dat ik mijn
chocolade zelf maak. Ik ben een echte ambachtshaas. Mijn assistente

Servaas, wat een rare zin moesten de kinderen

wikkelt ze wel in van die kleurige papiertjes, maar al de

vinden.

rest doe ik zelf. Maar het waren zoveel kinderen dat ik

Vind je? Een uilskuiken is het jong van een uil.

een beetje begon te zweten, wat bij een haas gelukkig

Zo moeilijk is dat toch niet? Oké, het is ook een

niet zo opvalt. Gelukkig ben ik niet van de traagste.

scheldwoord dat stommeling of sufferd betekent.

Eet je zelf graag chocola Servaas?

Maar zo bedoelde ik het helemaal niet hoor. Ik hou

Ik ben er niet zo zot van. Ik heb namelijk goede tanden

niet zo van scheldwoorden. En trouwens, uilskuikens

zoals je vast al gezien hebt, en dat wil ik ook zo houden.

zijn de kinderen hier in de Elisabethwijk allesbehalve.

Trouwens, na het eten van chocolade toch best uw

Zeker 73 Kinderen hebben al mijn sporen gevonden.

tanden goed poetsen ‘s avonds. Maar dat weten die

Dat is heel flink.
Jij logeerde hier in de buurt.
Was je blij dat je elke morgen kaartjes in je bus kreeg?
Eerst viel het aantal kaartjes wel mee en was ik er vrij gerust in dat
ze mijn geheime zin niet zouden vinden. Maar plots puilde mijn
brievenbus uit van de kaartjes. En zomaar geen kaartjes. Wat zijn
die kinderen hier creatief in de buurt zeg. Elk kaartje was prachtig
ingekleurd. Het was heel moeilijk voor mij om te kiezen. Zo moeilijk
dat ik er niet van kon slapen en ik in plaats van één maar liefst drie

pientere kinderen van de Elisabethwijk vast wel.
Servaas, ben jij zelf toch niet een beetje een uilskuiken?
Neen, waarom zou ik.
Omdat niemand echt gelooft dat jij zelf al die lekkere snoepjes
maakt.
Tiens…
Servaas? Servaas? Servaas bleek het hazenpad te hebben
genomen.

winnaars koos. Om eerlijk te zijn, het zijn allemaal winnaars die
kinderen hier.
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9100 SPEELSTAD

www.jos.be/pretcamionet • GSM: 0456 15 57 17

De Club Compagnie
Bakfiets komt ook langs

De pretcamionet
komt langs
Onze
werkingen
zijn coronaproof.

Bij extreme
weersomstandigheden zullen de
activiteiten
aangepast
worden.

De activiteiten
vinden plaats van
14u30 tot 17u.

Onze
werkingen
zijn coronaproof.

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

Joepi, ook dit jaar komt de Pretcamionet

Deze zomer pakken we opnieuw uit met het bakfietsproject

langs
in de Elisabethwijk.
De Pretcamionet
ZOMERVAKANTIE
2020

“club compagnie”. Daarmee willen we kansarme jongeren

zit volgeladen met sport, spel en plezier

naar het bestaande vrijetijdsaanbod leiden.

VAKANTIEPLEZIER IN JOUW BUURT

Onze
werkingen
zijn coronaproof.

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

De activiteiten
vinden plaats van
14u30 tot 17u.

We vullen onze bakfiets met sport- en spelmateriaal, zetten

de plutomobiel

Elisabethplein. De begeleiders zorgen voor
Voor kinderen van
6 tot 12 jaar!

gratis sport en creatief spel voor kinderen
Volg onze bakfiets en camionet via het plan op de binnenzijde!

materiaal ontdekken. We willen de goesting naar sport en
vrije tijd in clubverband aanwakkeren. Hopelijk met een

tussen 6 en 12 jaar. De activiteiten vinden plaats van

inschrijving bij een club als gevolg.

maandag 12 tot en met vrijdag 16 juli, telkens van 14 tot

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

17u. Meer info: www.jos.be/pretcamionet

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

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

ons op het Elisabethplein, en laten de jongeren al het
De activiteiten
vinden plaats van
14u tot 17u.

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

zomerdagen op het Koningin
de pretcamionet

Onze
werkingen
zijn coronaproof.

Voor kinderen van
6 tot 12 jaar!

en zorgt ook dit jaar voor onvergetelijke

Bij extreme
weersomstandigheden zullen de
activiteiten
aangepast
worden.

De activiteiten
vinden plaats van
14u tot 17u.

ZOMERVAKANTIE
2020

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

www.jos.be/pretcamionet • GSM: 0456 15 57 17

DE PRETCAMIONET

Deze bakfiets gevuld met sport- en spelplezier komt

De Plutomobiel
strijkt neer

deze zomer ook langs op maandag 5 en 19 juli, 2, 16 en
ZOMERZOMERVAKANTIE 2020
IN JOUW BUURT
VAKANTIE
30 augustus van 14 VAKANTIEPLEZIER
tot 16 uur.
2020

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!

Op maandag 26 juli en dinsdag 27 juli komt de
Plutomobiel naar de Elisabethwijk. De bakfiets komt met
veel leuk materiaal op het Koningin Elisabethplein staan.

de plutomobiel

Hij komt langs van 14.30 tot 17 uur. Je kan er gratis komen

de pretcamionet

experimenteren met verhalen, theater, dans, muziek, beeld
en film verpakt in een waaier aan creatieve spelen.
Volg onze bakfiets en camionet via het plan op de binnenzijde!

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

Meer info over spelen in onze stad kan je vinden op
www.9100speelstad.be

OP WIELEKES,
EEN FIETSBIBLIOTHEEK
VOOR KINDERFIETSEN

NIEUW

slechts 6 /4 EUR. Op die manier wil het

bij het nieuwe fietsdeelsysteem ‘Op Wielekes’ kan je

stadsbestuur de drempel zo laag mogelijk houden en

terecht voor een ruilfiets.

iedereen de kans geven in te stappen in het deelsysteem.

EENVOUDIG
Een nieuwe kinderfiets betekent steevast een stevige
hap uit het gezinsbudget. Bovendien zijn kinderen hun

De dagelijkse werking wordt draaiende gehouden door
vrijwilligers. Voor de logistiek slaat de stad de handen in
elkaar met Den Azalee.

nieuwe fiets vaak snel ontgroeid. Fietsdeelsysteem Op

PRAKTISCH

Wielekes biedt hiervoor een alternatief. Wie lid wordt, kan

Het depot waar fietsjes binnengebracht en ontleend

steeds beschikken over een fiets op maat. Wordt de fiets

kunnen worden, bevindt zich in fietsenstalling De Bareel

te klein, dan kan hij eenvoudig geruild worden voor een

op het Stationsplein in Sint-Niklaas en is elke eerste

groter exemplaar.

woensdagnamiddag en elke tweede zaterdagvoormiddag

De bibliotheek bestaat volledig uit hergebruikte fietsen.
Binnengebrachte fietsjes worden nagekeken, eventueel
hersteld en rijklaar gemaakt. Op die manier krijgen
overbodig geworden kinderfietsen een tweede leven.
IEDEREEN OP DE FIETS
De kostprijs van een abonnement is bewust laag
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een tweede. Kansenpashouders betalen

Is je kind zijn eerste fietsje ontgroeid? Geen nood:

gehouden: 30 EUR voor een eerste kind, 20 EUR voor
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van de maand open. Om coronaproof te kunnen werken
gebeuren de donaties en de ontleningen voorlopig enkel
op afspraak. Dat kan via www.opwielekes.be, bij de locatie
‘Sint-Niklaas’.
Wie een fietsje schenkt, krijgt een bon voor één jaar
gratis lidmaatschap. Deze bon kan je zelf gebruiken of
doorgeven aan wie er nood aan heeft.

IEDEREEN MEE

STAD BIEDT
LAAGSTE INKOMENS
LAPTOP EN WIFI AAN
Ook op het vlak van de steeds snellere toenemende

gezinnen met kinderen ouder dan 15 jaar bedraagt die

digitalisering wil Sint-Niklaas een stad zijn waar iedereen

tussenkomst 85,50 EUR voor de aansluiting en 34,90 EUR

mee is. De digitalisering heeft alsmaar meer impact op

voor het abonnement.

ons leven.

Voor al die financiële steun kunnen de
inwoners van Sint-Niklaas terecht in het

Met een nieuwe reeks maatregelen wil

welzijnshuis aan de Abingdonstraat.

het stadsbestuur vermijden dat de
toenemende digitalisering vooral

Daar kunnen ze een hulpverlener

enkel ten goede komt aan groepen

raadplegen en voor advies en

die sociaal en economisch al

ondersteuning ook aankloppen

bevoordeeld zijn. Daarom neemt

bij het Digipunt dat in het

de stad een reeks maatregelen

welzijnshuis van start ging. Beego

die zich vooral richten op

is professionele computerhulp

de laagste inkomens, wie

aan huis of via de telefoon.

bijvoorbeeld moet rondkomen met

Studenten informatie- en

een leefloon of een gelijkaardig

communicatietechnologie (ICT)

vervangingsinkomen.

begeleiden je bij computerproblemen.
Normaal betaal je voor die dienstverlening

STAD KOMT TUSSEN BIJ AANKOOP COMPUTER
Je kan kiezen voor de aankoop van een tablet, een
chromebook of een laptop. Per twee gezinsleden ouder
dan 9 jaar is een financiële tussenkomst voorzien voor de

al snel 40 EUR per uur. In het Digipunt in het
welzijnshuis kan je digicheques aankopen, waarmee dat
een pak goedkoper wordt.
•

vervangingsinkomen zoals leefloon

aankoop van één toestel.
Die geldelijke steun bedraagt 80 procent van het
aankoopbedrag met een maximum van 499 EUR voor een
laptop, 399 EUR voor een Chromebook en 300 EUR voor
een tablet met wifi en 4G-verbindingsmogelijkheden.

STEUN VOOR AANSLUITING EN WIFI
Wie door een laag inkomen de kosten van internet thuis
niet kan betalen, kan een éénmalige steun krijgen van

1 EUR voor inwoners van Sint-Niklaas met een

•

3 EUR voor inwoners van Sint-Niklaas met een
kansenpas

•

20 EUR voor alle andere inwoners van
Sint-Niklaas

INFO
welzijnshuis Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas, 03 778 66
66, welzijnshuis@sint-niklaas.be

49,5 EUR voor de aansluitingskost en een maandelijkse
steun van 20 EUR voor het wifi-abonnement. Voor
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WARME DAGEN

WARME DAGEN
HOU JE WONING KOEL
Ze zitten er weer aan te komen, de (heel) warme

Gebruik zo weinig mogelijk apparaten die warmte

dagen. We geven je graag een aantal tips over je deze

produceren.

best doorkomt.

Zet de oven of het kookfornuis niet aan. Gebruik de
barbecue of kies voor een verfrissende

Sluit overdag de rolluiken of de

salade.

gordijnen.

Zorg voor een frisse slaapkamer en

Geen zonnewering? Hang op de

luchtig beddengoed.

warmste dagen aluminiumfolie op

Ververs regelmatig de kussensloop en de

de buitenzijde van de ramen.

lakens.

Zet je ramen en deuren open als

Investeer in een goede ventilator.

het buiten koeler is dan binnen.

Een ventilator koelt de lucht niet, maar

Hou ramen en deuren overdag

door de luchtstroom heb je wel het gevoel

gesloten, zet ze ’s nachts open. Het is het koelst tussen 2

dat de temperatuur een paar graden naar beneden gaat.

en 6 uur. Creëer ‘s nachts tocht in je huis door minstens 2

Verplaats je naar een koelere plek buitenshuis als je

ramen open te zetten.

huis toch te warm is.

Zet ook de binnendeuren open. Zo kan de koele

Toegankelijke koele locaties in de stad vind je op

nachtelijke buitenlucht door je woning blazen. Dat drijft de

www.sint-niklaas.be/warmedagen

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.
Vanaf heden | Aanvraag geveltuin | gratis
Wil je een geveltuin, maar zie je het zelf niet zitten om hem aan te
leggen? Dan is dit het moment. Meer info op pag 4.
Maandag 12 juli t.e.m. vrijdag 16 juli | Pretcamionet |
Kon. Elisabethplein | gratis
Spelplezier voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Meer info op pagina 6.
Maandag 5 en 19 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 6.
Maandag 26 juli en dinsdag 27 juli | Plutomobiel |
Kon. Elisabethplein | gratis
Creatief spelplezier. Meer info op pagina 6.

Maandag 2, 16 en 30 augustus | 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 6.
Zaterdag 11 september | Bal Cirqu l’air: feesten onder de
kerktoren | gratis
Dit keer feest de buurt in de tuin van de Paterskerk. Het is ook
mogelijk om de kerk te bezoeken. Circusinitiatie voor jong en oude,
optreden, …. Meer info op pagina 2.
Zaterdag 11 september | Bal Cirqu l’air | Feestmaaltijd |
inschrijven | 18 uur
’s Avonds verwennen we jullie met een lekkere maaltijd. Inschrijven
voor 21 augustus. Flyer volgt.
Zondag 12 september | Open Monumentendag Paterskerk |
gratis | 10 tot 18 uur
Je kan de gerenoveerde Paterskerk bezoeken en kortfilms bekijken
over de geschiedenis van de kerk en de verbouwingen. Alle info is
vanaf juli terug te vinden op ontdeksintniklaas.be.
Zondag 26 september | Opening Het Buurtkwartier (Paterskerk) |
van 10 tot 13 uur
De buurtwerking nodigt jullie uit in de Paterskerk.

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

03 760 65 20

siri.vanhove@sint-niklaas.be

Pz.stniklaas.wijk@police.belgium.eu

Werkten mee aan deze krant:
Paul De Malsche, Tine Van Landeghem, Leen
Heyrman en Siri Van Hove

Gerrit Heirbaut

Tijs Van Hoyweghen

Voorzitter bewonerscomité

Straathoekwerker

Info@elisabethwijk.be

0496 58 31 33

Vormgeving: Graffito

tijs.vanhoyweghen@sint-niklaas.be

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

warmte uit je huis en koelt de muren en de vloer af.

