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Ook Het Buurtkwartier heeft zijn vuurdoop gehad. 

Nog niks over vernomen? Lees dan vooral het artikel 

op pagina 3. In ieder geval heeft de Sint er al van 

gehoord want die neemt er op zondag 28 november 

zijn intrek en heeft voor de buurtkinderen cadeautjes 

mee. Meer info op pagina 7.

En zo herneemt langzaam (of te snel, het is maar hoe je 

het bekijkt) het ‘oude’ leven. Dit jaar dus ook opnieuw 

een nieuwjaarsreceptie op het Prins Leopoldplein 

waarop jullie met zijn allen hartelijk zijn uitgenodigd. 

Ook de Volxkeuken in het Masereelhuis wordt hervat.

Dit alles en nog meer kan je lezen in de inmiddels 

achtentwintigste buurtkrant.

Veel leesgenot,

Siri

Beste bewoners,

De zomer zit er op. Hij is bijna geruisloos gekomen en 

ook weer vertrokken. De dagen worden alsmaar korter 

en donkerder. Maar ook dat heeft zijn charme. In deze 

buurtkrant blikken we even terug op wat voorbij is, 

maar ook op wat er nog staat te gebeuren.

Zo is de gerenoveerde Paterskerk eindelijk feestelijk 

geopend. Ter gelegenheid hiervan was er deze zomer 

in de tuin van de kerk de tweede editie van Bal Cirqu 

l’air. Het weer kon iets beter maar al bij al viel het nog 

mee. Dat er veel interesse is in de kerk was vooral 

te merken tijdens Open Monumentendag. Wat de 

plannen zijn met de publieke tuin kan je vernemen op 

pagina 4.

IEDEREEN MEE



Zaterdag 11 september werd, na een pauze van twee 

jaar, de tweede editie van Bal Cirqul’air georganiseerd. 

Ter gelegenheid van de opening van de Paterskerk, 

vierde de buurtwerking feest in de tuin van de 

Paterskerk. Buurtbewoners konden die dag ook de 

kerk bezoeken en een boodschap voor de toekomst 

achterlaten. Al deze boodschappen zijn ondertussen 

in een fles gestopt en ingemetseld in de kerk. Op die 

manier krijgen latere generaties een blik op hoe de 

huidige bewoners de kerk percipiëren. 

Het weer zat ons helaas niet mee. Vooral in de vroege 

namiddag viel er af en toe nog een ferme bui. Maar dat 

kon de kinderpret niet drukken. Er waren lesgevers van 

Circuspunt aanwezig om hen de eerste beginselen van 

een aantal circusacts aan te leren. Bij Sophie konden de 

kinderen (en hun ouders) zich, in haar elk jaar gezelliger 

wordende tent, dan weer laten grimeren.

BAL CIRQU L’AIR

Goochelaar Armando Ros slaagde er opnieuw in jong 

en oud te boeien met zijn prachtige trucs. Je kon bij 

momenten een speld horen vallen.  Of Armando Ros er 

voor iets tussen zat is niet duidelijk, maar ondertussen 

was het weer opgeklaard. ’s Avonds zorgden de mensen 

van catering De Variant voor een heerlijke maaltijd. 

En daarna volgde een sfeervol optreden van Grupo 

Pimenton. Zij brachten een overwegend Spaanstalig 

repertoire.  En wie er nog niet genoeg van kreeg kon 

zich later die avond nog naar de dansvloer begeven.

Dank aan alle buurtbewoners die aanwezig waren. 

En heel veel dank aan alle bewoners-vrijwilligers 
die dit mede mogelijk maakten. Volgend jaar zien 

we elkaar hopelijk weer op het ons vertrouwde Prins 

Leopoldplein.

Tot volgend jaar.

ELISABETHWIJK
VIERDE FEEST IN DE TUIN
VAN DE PATERSKERK
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HET BUURTKWARTIER

Vanaf 26 september kunnen bewoners 

van de Elisabethwijk maandelijks eens 

langsgaan in ‘Het Buurtkwartier’. 

‘Het Buurtkwartier’ is de naam die de 

buurtwerking geeft aan ’t Koor, één van 

de zalen in de vernieuwde Paterskerk. 

Het moet op termijn een plaats worden 

waar we elkaar ongedwongen kunnen 

treffen bij een drankje, een stukje zoet 

of iets hartigs en af en toe zal er ook een 

vleugje cultuur te zien of te horen zijn.

Volgende zondag (31 oktober) serveren 

we heerlijke taart. Zalig met een tas 

koffie (Van Poeck) of biothee (RELeaSe 

Tea). En ook onze biertjes zijn een lokaal 

product (De Koperen Markies).

Je kan er ook de weekendkrant lezen.

Het Buurtkwartier wordt opengehouden 

door vrijwilligers van de buurtwerking.

Er kan enkel cash worden betaald. 

Het Buurtkwartier | Paterskerk | van 

10 tot 13 uur | elke laatste zondag van 

de maand | ingang via LeopoldII-laan of 

Truweelstraat | Info: Siri Van Hove  0485 

55 49 83

Opgelet. De laatste zondag van 

december en januari is er geen 

buurtkwartier

SPRING EENS BINNEN IN 
HET BUURTKWARTIER
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PATERSSITE

Nu de kerk in gebruik genomen werd, werden ook de 

plannen voor de tuin verder verfijnd. 

Studiebureau voor landschapsarchitectuur Landschaap 

staat in voor het ontwerp van de publieke kloostertuin. 

Met de uitvoering wordt gestart zodra de geplande 

woningen klaar zijn, dus wellicht in de loop van 2023. 

De kloostertuin is zo ontworpen dat dit een rustige 

ontmoetingsplek vormt voor de buurt. De kloostertuin 

gaat uit van de eigenschappen van de ‘Hortis Conclusis’, 

een omsloten kloostertuin met een rondgang en een 

centrale ontmoetingsplaats. Die laatste wordt in dit 

geval uitvergroot tot een rustig glooiend gazon.

Bol- en knolgewassen zorgen voor geur en kleur in 

elk seizoen. Na de bloei worden de knolgewassen 

gemaaid, zodat ze nadien in het najaar terug kleur 

kunnen brengen in de tuin. De markante bestaande 

bomen (magnolia, rode beuk en de lindes langs de 

kerkhofmuur) blijven behouden en worden aangevuld 

met enkele hoogstam fruitbomen. Er worden 

voldoende zitelementen voorzien en 2 picknicktafels 

zodat het voor de buurt en de bewoners een 

aangename plek wordt om te vertoeven. 

Illustratie: visualisaties en plan omgevingsaanleg

ONTWERP PUBLIEKE 
KLOOSTERTUIN
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Vanaf 1 september is de stadskern van Sint-Niklaas 

zone 30. Het gaat om de volledige zone afgebakend 

door de Singel, de N70 en de N41 met de Westelijke 

tangent, met uitzondering van de Parklaan en 

de as Tuinlaan, Valk en een klein deel van de 

Langhalsbeekstraat. 

Ook enkele woonwijken buiten de stadskern 

zoals de Kloosterlandwijk (achter het station), de 

Watermolendreef en de Watermolenstraat zijn zone 30. 

Je vindt meer info en een plattegrond van de stad met 

alle straten van de zone 30 ingekleurd op 

www.sint-niklaas.be/zone 30

De komende weken voert het stadsbestuur een 

intensieve sensibiliseringscampagne rond het 

respecteren van de snelheidsbeperking in de zone 30. 

Je kan de campagne een handje helpen met een affiche 

of een opvallend V-Bord (type verkoop en verhuur van 

woningen) aan je raam te hangen.

Draag je steentje bij om de zone 30 
in de kijker te plaatsen  

Doe je mee? De buurtwerker of vrijwilliger van de 

Elisabethwijk brengt er eentje gratis bij u thuis. Mail naar 
siri.vanhove@sint-niklaas.be of bel 0485 55 49 83.

Werken in de Koningin Elisabethlaan 
Jullie zagen de voorbije weken ingrijpende werken in 

de Koningin Elisabethlaan. Elk van de vier delen werd 

telkens afgesloten. Maar wat werd er dan precies 

gedaan?

De asfaltverharding van de Elisabethlaan is versleten. 

Dat kon je merken als je er passeerde 

met de fiets, de wagen, de step. De 

stad plant dus de vernieuwing van 

deze asfaltlaag. 

Maar ook onder de grond was een 

deel van de rioleringsinfrastructuur 
aan vernieuwing toe. Daarom 

werden in elk van de 4 delen de oude straatkolken en de 

rioolhuisaansluitingen die defecten vertoonden vervangen.

Deze voorbereidende werken zijn nu achter de rug.

Ook de laatste werken, het vernieuwen van het asfalt, 

zijn ondertussen uitgevoerd.

De asfaltverharding op het Koningin Elisabethplein zelf 

werd niet meegenomen. Deze vernieuwing 

zit vervat in de volledige heraanleg van 

het plein (samen met het Leopoldplein en 

beide verbindingsstraten). Het ontwerp 

van dit project is in verdere ontwikkeling en 

tegelijkertijd maakt de stad werk van het 

creëren van parkeergelegenheden buiten de 

straten en pleinen. Van zodra hier meer nieuws over is, 

wordt hierover gecommuniceerd.

OMGEVING
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EINDEJAAR

Vorig jaar hadden we het project ‘Mensen Wensen’ in de 

buurt. Het was immers niet mogelijk elkaar fysiek het beste 

te wensen. Maar nu kan dit weer. Op zaterdag 15 januari 

is het zover. Dan is er onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 

op het Prins Leopoldplein. Vanaf 17 uur trakteert de 

buurtwerking jullie op een gratis glaasje jenever, glühwein, 

warme chocolademelk of soep. Wij vinden het heel fijn als 

jullie zelf een kleine versnapering meebrengen.

Het is het moment om samen met de buren een glaasje te 

drinken en om nieuwe bewoners en vrijwilligers in de buurt 

te leren kennen. 

Wie wil kan een centje in onze fles steken. De opbrengst 

wordt integraal gebruikt om buurtactiviteiten, zoals Bal 

Cirqu l’air en Het Buurtkwartier, te organiseren. Daarom 

verkopen we die avond ook cava en een biertje.

Redenen genoeg om langs te komen op deze fijne avond. 

Hopelijk krijgen we ook de fijne sfeerverlichting op de 

pleinen opnieuw aan de praat.

Nieuwjaarsreceptie op het Prins Leopoldplein
zaterdag 15 januari
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DE SINT

MASEREELHUIS
HERSTART VOLXKEUKEN 

VOLXKEUKEN

Ook Het Masereelhuis is langt tijd gesloten geweest. 

Maar nu wordt alles heropgestart, dus ook  de 

Volxkeuken is terug van weg geweest.  Een Volxkeuken 

is een gezellig, gezond en goedkoop eetmoment (5 EUR 

volwassene, 3 EUR kind tot 12 jaar. Kansenpas 3 EUR 

volwassene en 2.50 EUR kind). Telkens van 19 tot 20 uur, 

elke derde zaterdag van de maand. 

Je kan het menu bekijken op www.elisabethwijk.be.

Er is steeds een vegetarisch alternatief mogelijk. Graag 

vermelden bij inschrijving.

Als je komt eten moet je wel inschrijven. Dit kan tot de 

woensdag voorafgaand aan de maaltijd. 

Inschrijven?
Telefoon: 0471 59 26 52 of

Mail: lisaerde.liesbeth@ outlook.com

Wat staat er nog op het menu de komende 

maanden?

Zaterdag 16 oktober: Pastel de Choclos 

Chileens gerecht met mais, rundsgehakt,  eitjes, 

ajuin, olijven en rozijnen. Kok Karin.

Zaterdag 27 november: kipkorma met rijst en 

chutney. Kok Mette.

Zaterdag 18 december: kip met salade en 

kroketjes. Koks René, Simonne en Liesbeth.

Dit jaar komt de Sint weer langs in de Elisabethwijk. Ook 

hij is nieuwsgierig naar de Paterskerk.

Zijn troon staat in Het Buurtkwartier. Hij ontvangt graag 

alle kinderen uit de buurt. De mama’s en/of papa’s 

kunnen ondertussen iets komen drinken.
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De Sint komt
naar de Elisabethwijk 

De Sint zou wel graag hebben dat je een mooie tekening 

voor hem meebrengt. En dan krijg je van de Sint een 

mooi cadeautje.

Wil je er graag bij zijn? Schrijf dan snel in want het 
aantal plaatsen is beperkt. 

KOSTPRIJS? GRATIS!

WAAR?
Het Buurtkwartier | Paterskerk | Truweelstraat

WANNEER?
Zondag 28 november 2021 om 10.30 uur

INSCHRIJVEN VERPLICHT (VOOR 18 NOVEMBER)

Steeds je naam, adres en leeftijd vermelden.

telefoon of sms: 0485 55 49 83

e-mail: siri.vanhove@sint-niklaas.be



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. 

Zaterdag 16 oktober | Volxkeuken  | Masereelhuis  | Truweelstraat 85 
| om 19 uur
Die zaterdag serveren ze een Chileens gerecht. Pastel de Choclos. 
Meer info op pagina 7.

Zondag 31 oktober | Het Buurtkwartier | Paterskerk | 10 tot 13 
uur
Een mooie locatie om een kopje koffie of thee en een stukje taart te 
komen eten. Meer info op pagina 3. 

Zaterdag 27 november | Volxkeuken  | Masereelhuis  | Truweelstraat 
85 | om 19 uur
Die zaterdag serveren ze kip met een slaatje en kroketjes. Meer info 
op pagina 7.

Zondag 28 november | De Sint komt naar Het Buurtkwartier | 
Paterskerk | 10.30 tot 13 uur
De Sint komt met een zak vol leuke cadeaus naar Het Buurtkwartier. 
Je moet wel inschrijven want anders heeft de Sint misschien te weinig 
cadeautjes mee. Meer info pagina 7.

Zaterdag 18 december | Volxkeuken  | Masereelhuis  | 
Truweelstraat 85 | om 19 uur 
Op het menu staat kip met salade en kroketjes. Koks René, Simonne 
en Liesbeth. Meer info op pagina 7.

Zaterdag 15 januari | Nieuwjaarsreceptie  | Prins Leopoldplein  | 
vanaf 17 uur
Vorig jaar helaas geen nieuwjaarswensen, maar dit jaar zien we elkaar 
graag terug op het gezellige buurtplein. Meer info op pagina 6.

Zondag 27 februari | Het Buurtkwartier | Paterskerk | van 10 tot 
13 uur
Een mooie locatie om een kopje koffie of thee en een stukje taart te 
komen eten. Meer info op pagina 3. 
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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: 
Paul De Malsche, Griet Boodts, Flore De Ruysscher, 
Wim Olivié en Siri Van Hove.

Vormgeving: Graffito

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

03 760 65 20

Tijs Van Hoyweghen

Straathoekwerker

0496 58 31 33

Pz.stniklaas.wijk@police.belgium.eu

tijs.vanhoyweghen@sint-niklaas.be

IEDEREEN MEE

Is jouw kind geboren in 2020? Dan mag het binnenkort naar 

school! Om jullie daar samen op een fijne manier op voor te 

bereiden organiseren we vanuit het project ‘School Dichtbij’  

vier peuterspeelmomenten.

Wanneer?
• dinsdag 14 december 2021 . Van 9.30 uur tot 12 uur.

• donderdag 13 januari,  3 februari  en 3 maart 2022. 

Telkens van 13.30 uur tot 16.30 uur 

Waar?
Huis van het Kind |Kazernestraat 35 | 9100 Sint-Niklaas

O3 778 37 00

Tijdens deze peuterspeelmomenten kan je:

• kind spelen met andere kinderen

• andere ouders ontmoeten

• vragen stellen over naar school gaan

• hulp krijgen bij het inschrijven voor de 

Openschooldagen en bij het digitaal aanmelden van 

je kind voor school

• bezorgdheden uiten

• met een peuterjuf spreken

• kennismaken met Speelhuis Huppel
 

Deelnemen is gratis

Volg de facebookpagina van Huis van het Kind Sint-Niklaas 

en blijf zo op de hoogte van mogelijke aanpassingen in ons 

aanbod.

SCHOOL DICHTBIJ: 4 PEUTERSPEELMOMENTEN 


