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met zijn allen wat meer buiten te komen. 

Op 17 juli komt de buurtwerking naar de 

Oude Molenstraat. Daar vindt ‘Goegebuurt’ 

plaats. Wat dit juist inhoudt kan je lezen op 

pagina 2. Er is ondertussen meer nieuws 

over Bal Cirqul’air op zaterdag 27 augustus. 

Benieuwd? We zijn trouwens op zoek naar 

vrijwilligers om er een mooi feest van te 

maken. Meer info op pagina 4. Tevens 

publiceren we voortaan in elke buurtkrant 

een foto uit de oude doos. 

Veel leesgenot, 

Siri

Beste buurtbewoner.

Onze vorige krant werd omwille van 

technische problemen op een kleiner 

formaat gedrukt. We kregen echter zo’n 

positieve reacties dat we de krant voortaan 

altijd op dit kleiner formaat uitbrengen. 

Het is handiger en je houdt het makkelijker 

bij. Bijkomend voordeel is dat ze voor de 

vrijwilligers makkelijker te bussen is. We 

hebben deze keer wel de lettergrootte 

aangepast. Iets wat vorige keer helaas 

niet meer kon. De nieuwjaarsreceptie kon 

deze winter dan wel niet doorgaan, maar 

de paasdrink maakte dat meer dan goed 

(zie foto). Het was een plezier 

voor jong en oud. De zomer 

komt er aan en dus tijd om 
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Op zondagnamiddag 17 juli mogen de 

stoelen en tafels in de Oude Molenstraat 

naar buiten want dan wordt deze straat een 

Goegebuurtstraat. Opgelet: enkel het deel 

waar eenrichtingsverkeer is toegelaten.

De straat is die dag verkeersvrij zodat alle 

bewoners, jong en oud, de straat op kunnen. 

De stad komt langs met Camping Gastvrij, een 

caravan gevuld met gratis  niet-alcoholische 

dranken. Natuurlijk kunnen jullie zelf ook iets 

meebrengen en consumeren. Misschien is het 

wel fijn om met de buren af te spreken en een 

tafeltje en wat stoelen naar buiten te brengen. 

ZONDAG 17 JULI, GOEGEBUURT 
IN DEEL OUDE MOLENSTRAAT  

Voor de kinderen zijn er tal van activiteiten 

voorzien. Ook de bakfiets van Club 

Compagnie komt langs. Zo komen kinderen 

alles te weten over sportclubs en het 

vrijetijdsaanbod.

IEDEREEN MEE

© Aart Klein 
Foto Stedelijk Museum Amsterdam.

Een foto uit het archief van 

Tjen Pauwels, voormalig 

bewoner van de Antwerpse 

Steenweg. Het is een 

kruidenierswinkel gevestigd 

op de hoek van de Prins 

Karelstraat en het Prins 

Leopoldplein. Waarschijnlijk 

gemaakt rond het jaar 1960.

UIT DE OUDE DOOS
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WIST JE DAT … 

in de Elisabethwijk het aantal inwoners gestegen is van 2.283 (2014) tot 2.559 (2021). Tussen 2012 

en 2014 was er een lichte daling. 

WHATS GEBUURT

PAASBEST

De weerman klonk vastberaden. Het ging 

koud zijn op zaterdag 2 april en het kon zelfs 

wat sneeuwen die dag. Dus goed ingeduffeld 

en met het idee dat er niet al te veel volk zou 

langskomen, gingen de vrijwilligers van de 

buurtwerking aan de slag om van het plein een 

aantrekkelijke plek voor jong en oud te maken. 

De toog werd aangekleed en ook Servaas 

de haas had zijn mooiste pak aangetrokken. 

Maar liefst 70 pakketjes met eitjes had hij 

meegebracht om aan de kinderen te geven. 

Uiteraard hadden we ook nog lekkere cake en 

kleine versnaperingen voorzien. 

De koude bleek geen spelbreker want er kwam 

heel wat volk langs. In de tentjes stonden 

leuke volksspelen. Bij de kinderen deden het 

DE ELISABETHWIJK HEEFT 
GEKLONKEN OP Z’N PAASBEST

eendjeskraam 

en de maxi 

vier-op-een-rij 

het bijzonder 

goed. Wie tien 

eendjes ving, 

ging dan ook nog eens met een cadeautje 

naar huis. Maar ook van de sjoelbak kregen de 

kinderen niet genoeg. Kaas met gaten was het 

meest uitdagende spel en slechts een enkeling 

raakte met het balletje tot bijna helemaal 

bovenaan. Verder werd er op stelten en in 

zakken gelopen. Veel animo dus op het plein. 

Iedereen die langskwam kreeg een 

eerste gratis drankje naar keuze. Voor de 

volwassenen was het een fijn weerzien met 

andere buurtbewoners. Ook een aantal 

nieuwe bewoners kwamen voor het eerst 

langs op een initiatief van de buurtwerking.

We kijken nu al uit naar Bal Cirqu l’air, het 

zomerfeest het laatste weekend van augustus.
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Het eerste Bal Cirqu l’air dateert al van het 

laatste weekend van augustus 2019. Het 

was iets nieuws en bleek voor jong en oud 

een schot in de roos. 

In 2020 werd er niet gefeest en vorig jaar 

in september werd Bal Cirqu l’air een 

onderdeel van het grote heropeningsfeest 

van de kerk en werd er dus gespeeld 

en gefeest onder de kerktoren. Maar 

deze zomer gaan we dus terug naar 

onze vertrouwde locatie op het Prins 

Leopoldplein.

Zaterdagnamiddag, vanaf 14 uur, gaat ons 

(hopelijk zonnig) terras open. Voor de 

kinderen is er fijne animatie voorzien. 

Rond 18.30 uur is er een optreden van 

Sitting Duck. Sitting Duck is een swingend, 

bluesy combo dat al jaren met ongelofelijk 

veel goesting het betere feest van muzikaal 

vuurwerk voorziet met een mix van eigen 

nummers en eigenzinnige bewerkingen van 

parels uit 100 jaar popmuziekgeschiedenis: 

van Robert Johnson tot Destiny’s Child, 

van Irving Berlin tot Nirvana. De drie 

stemmen van de zangeressen zorgen 

voor sprankelende meerstemmige 

hoogstandjes, gedegen ondersteund door 

drie ouwe rotten, op gitaar, contrabas en 

mondharmonica. 

’s Avonds komt er een foodtruck langs 

die verse frietjes van de aardappelboer 

serveert,  gebakken in het allerbeste 

frituurvet. Voor de prijs van 10 EUR kan je 

à volonté frietjes en snacks eten (frikandel, 

boelet, viandel, kipcorn, mexicano, 

vleeskroket, goulashkroket, kaaskroket 

(v), bami (v), kip nuggets, sito, braadworst, 

cervela). Wie liever geen frietjes eet kan 

kiezen voor een Bicky Burger, broodje 

braadworst, hamburger of frikandel. 

Warme en koude sauzen zijn inbegrepen.

Rond 21 uur is het tijd voor een bal 

populair waar er naar hartenlust kan 

gedanst worden. Verwacht een feestje 

met allerlei dansmuziek uit de laatste 

decennia.

Het einde is voorzien rond 1 uur (we 

hebben toestemming tot 2 uur).

Op zondag 28 augustus plannen wij een 

picknick voor de buurt (onder voorbehoud. 

Meer info later). 

Opgelet: op het buurtfeest kan je enkel 

cash betalen.

Bal Cirqu l’air, feest voor jong en oud

IEDEREEN MEE
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Twee zomers geleden organiseerde 

Buurtwerking Elisabethwijk een zomerse 

wijkwandeling. Of je kan het gerust ook 

een buurtsafari noemen. Voor wie er 

toen niet bij kon zijn hernemen we graag 

deze wandeling. 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. De 

Elisabethwijk is geen organisch gegroeide 

leefomgeving maar werd als geheel 

in het begin van de twintigste eeuw 

ontworpen. Het moest een modelwijk 

worden die de bewoners uit andere wijken 

hoop gaf op een betere maatschappij. 

Omgevingsfilosoof Erik Nobels is voor deze 

wandeling de gedroomde gids.

ZONDAG 7 AUGUSTUS, OP 
ONTDEKKING IN DE BUURT 

BUURTFEEST

Praktische afspraken 

zomerwandeling Elisabethwijk  

Datum: zondag 7 augustus 2022 

Start: 10.30 uur op het Prins 

Leopoldplein. 

Duur van wandeling: 1,5 uur. 

Inschrijven: via mail 

siri.vanhove@sint-niklaas.be.  

Of bellen naar 0485 55 49 83 

Opgelet, uw inschrijving is pas 

definitief als u bevestiging krijgt.
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Oproep vrijwilligers buurtfeest

Zoals de meesten onder jullie wellicht 

weten trachten we met de buurtwerking 

jaarlijks een fijn buurtfeest ‘bal cirqu 

l‘air ’ te organiseren. Zo ook deze zomer. 

Vrijwilligers zijn uiteraard altijd welkom 

maar doordat sommige vrijwilligers andere 

verplichtingen hebben datzelfde weekend, 

hebben we deze zomer minder hulp om op 

te rekenen.

We zijn dus op zoek naar mensen die een 

handje willen toesteken op vrijdag 26 en/of 

zaterdag 27 augustus.

Op vrijdag hangen we o.a. de lichtjes op het 

plein en leggen we de dansvloer.

Op zaterdag is er van alles te doen. 

Zo zetten we in de voormiddag de 

tafels, stoelen, nog enkele tentjes en 

geluidsinstallatie klaar, hangen we 

versiering en richten we de bar in …. Ook 

mensen die willen helpen tijdens het 

buurtfeest zelf zijn meer dan welkom. We 

zoeken nog volk om achter de bar te staan, 

om af en toe glazen af te ruimen, om bij te 

springen waar nodig. 

Wil je meehelpen om voor de buurt een 

fijn feest te organiseren? Neem dan zeker 

contact op met ons. Elke hulp, hoe klein 

ook is welkom. Je komt terecht in een fijn 

team om mee samen te werken en de 

dankbaarheid is groot.

Mail naar info@elisabethwijk.be
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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. Want elk jaar 
sterven nog honderden mensen aan de gevolgen van warmte. Vaak 
gaat het om alleenwonende ouderen of chronisch zieken.  

 

 

  Zorg voor anderen 
Geef deze kwetsbare groep daarom extra 
aandacht. 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. Koel de persoon in moeilijkheden af 
en pas eerste hulp toe indien nodig.  

 

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’?  

 

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. 
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HET BUURTKWARTIER 
BLIJFT VOORLOPIG GESLOTEN 

De buurtwerking heeft nog niet zo veel 

geluk gehad met Het Buurtkwartier, hét 

buurtmoment in de Paterskerk. Eerst 

konden we een aantal keer niet openen 

wegens corona en nu zijn er door een 

waterlek technische problemen in de kerk. 

Tot op heden weten we nog steeds niet 

wanneer deze van de baan zullen zijn. 

Maar we geven niet op want de keren dat 

we open waren, was het heel fijn. Dus 

kruisen we onze vingers en hopen jullie 

de laatste zondag van oktober opnieuw te 

mogen ontvangen. Hopelijk starten we dan 

voor een mooie reeks. Er zal heerlijke koffie 

zijn, taart, lokale biertjes, cava, frisdranken, 

gezelschapspelen …

HET BUURTKWARTIER

 

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. Want elk jaar 
sterven nog honderden mensen aan de gevolgen van warmte. Vaak 
gaat het om alleenwonende ouderen of chronisch zieken.  

 

 

  Zorg voor anderen 
Geef deze kwetsbare groep daarom extra 
aandacht. 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. Koel de persoon in moeilijkheden af 
en pas eerste hulp toe indien nodig.  

 

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’?  

 

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. 
 

Nog meer goed nieuws. Op maandag 18 en 

dinsdag 19 juli komt de Plutomobiel naar 

het Koningin Elisabethplein. Deze bakfiets 

komt langs van 14.30 tot 17 uur. Kinderen 

kunnen er gratis experimenteren met 

verhalen, theater, dans, muziek en beeld 

verpakt in een waaier aan creatieve spelen. 

De Plutomobiel 
strijkt neer 

Tweemaal raden welk 

fijn voertuig deze zomer 

opnieuw langskomt 

in de buurt. Juist: de 

Pretcamionet! Zoals 

steeds zit hij volgeladen met sport en 

spel. Hij bezorgt de kinderen ook dit jaar 

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 dinsdag 12 tot en met vrijdag 

15 juli, telkens van 14 tot 17u. Meer info: 

www.jos.be/pretcamionet 

De pretcamionet 
komt langs 

9100 SPEELSTAD



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. 

Dinsdag 12 juli t.e.m. vrijdag 15 juli | Pret-
camionet | Kon. Elisabethplein | gratis
Spelplezier voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 
Meer info op pag. 7. 

Zondag 17 juli | Goegebuurt | Oude Mo-
lenstraat | van 14 tot 16 uur | gratis
Alle tafels en stoelen mogen buiten voor een 
fijne namiddag met de buren. Meer info op 
pag. 2

Maandag 18 juli en dinsdag 19 juli | Pluto-
mobiel | Kon. Elisabethplein | gratis
Creatief spelplezier voor kinderen tussen 6 
en 12 jaar. Meer info op pag. 7.

Zondag 7 augustus | buurtsafari | start 
Leopoldplein | van 10.30 tot 12 uur | gratis
Een boeiende gegidste wandeling door de 
buurt. Meer info op pagina 5.

Zaterdag 27 augustus | Bal Cirqu l’air: 
feesten onder zeil | gratis
Dit keer opnieuw feest op het Prins Leopold-
plein. Animatie voor jong en oud, muzikaal 
optreden en frietjes…. Meer info op pagina 4. 

Zondag 28 augustus | Bal Cirqu l’air  | 
Picknick op het plein |  12 uur (onder voor-
behoud)
Iedereen welkom op ons zonnig terras. Onze 
bar is open. Breng zelf je picknick mee.

Zondag 30 oktober | Het Buurtkwartier 
(Paterskerk) | van 10 tot 13 uur
De buurtwerking nodigt jullie opnieuw uit in 
de Paterskerk. Onder voorbehoud.

Zondag 27 november | Bezoek van de Sint | 
Het Buurtkwartier (paterskerk)
Meer info in de volgende buurtkrant.

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

Werkten mee aan deze krant: 
Paul De Malsche 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

pz.stniklaas.wijk@police.belgium.eu

Tijs Van Hoyweghen

Straathoekwerker

0496 58  3133

tijs.vanhoyweghen@sint-niklaas.be
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