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NEKKERSDAL
Op zoek naar activiteiten in je buurt? Dan ben je aan het juiste adres. 
We organiseren cursussen, workshops en activiteiten voor de hele 
familie. Zowel binnen onze muren als op andere plekken in Laken. 

Het tweemaandelijkse Lakense nieuwsmagazine met: 
● Actuele informatie
● Verhalen uit de buurt
● Lakense en Brusselse initiatieven

DE NEKKER MEI - JUNI  2021
In deze editie:
● 1000x dank aan IBO!
● Terugblik: Vakantielezen in de bib
● Gedicht: Peter-Jan Bogaert
● Een gesprek met Laetitia Cloostermans?
● Tips uit de buurt

1000X DANK AAN HET TEAM VAN IBO!
Shout out naar de begeleiders van IBO Nekkersdal om de naschool-
se opvang en de speelweken (ondanks alle grote uitdagingen met 
bubbels, circulatieplannen, ontsmettingen, enzovoort) zo zorgeloos 
mogelijk te maken voor de kinderen! Aan hun gezichten zie je hoe 
waardevol en noodzakelijk jullie zijn, élke dag opnieuw! 👏💓  

En moesten jullie er nog aan twijfelen, ook alle ouders zijn jullie énorm 
dankbaar! We verzamelden de leukste reacties:
● Nog eens bedankt voor de opvang. Onze zoon komt enorm graag  
 naar IBO. We hebben drukke werkweken en zonder jullie zou hij   
 meer voor tv zitten dan spelen.
● Alle respect voor jullie inzet in deze bizarre tijden.
● Dikke merci voor jullie enthousiasme.
● Jullie zijn prachtig! Bedankt🙏🙏🙏
● Bedankt voor jullie doorzettingsvermogen, creativiteit en  
 optimisme. Onze kinderen amuseren zich niet enkel, ze voelen zich  
 echt thuis bij jullie. Als ouder is dat een grote geruststelling.
● Bedankt voor jullie goede zorgen. De kinderen komen altijd vrolijk  
 thuis, dat is zo fijn!



Veel gedroomd

over bomvolle zalen vol met smileys
over scenes aan de oevers van de Seine

over gigantische tankers die vlot passeerden
over spetterende spuiten vol anti-gif

over veelplegende verplegers en 
prevelende vleermuizen

over vasten en vastzitten voor 
zo’n 40 dagen of ongeveer een quarantaine. 

Of het mag toch iets meer zijn?
over vijgen en peren na en voor pasen, 

over mere en pere spectief
over dromen dat het een droom was. 

Of toch een drone
over verlossing en bevrijding

over feesten
over licht
over al

over jou vooral dat
dat ik je mis

Gedicht: Peter-Jan Bogaert - ImpRoyal

Tijdens de vakantie konden kinderen hun leesvaardighe-
den aanscherpen in de bib. Samen met een bibliotheek-
medewerker verslonden twintig jongens en meisjes tal-
loze inspirerende boeken. Van K3 in de stad tot de Grote 

Kindervleesfabriek en De Waanzinnige Boomhut van 91 
verdiepingen. Met deze leessessies motiveert de bib 
anderstalige kinderen die wat extra oefening zoeken. 
Het leesplezier staat voorop, want, geef toe, welke 
plek op aarde is er nu leuker dan de bib?

TERUGBLIK: VAKANTIELEZEN IN DE BIB

Hoe dan?
We vertrekken vanuit de buurtbewoners zelf. Waar zien ze problemen en op-
lossingen? Daarna schieten we samen in actie en beginnen we met de beplan-
ting van meer groen. We contacteren daarbij ook de gemeente en proberen 
hen te overtuigen van het nut van dit project. Maar de basis zijn telkens de 
burgers.
 
Vorige maand startten jullie een project in Laken, hoe ging dat?
Omwille van corona ging het moeizaam. Maar we hebben al een kleine groep 
buurtbewoners van het Benoît Willemsplein bereikt die elkaar voordien nog 
niet kenden. Op dit moment denken we samen na over mogelijke kansen voor 
het plein. Als de maatregelen het toelaten, willen we zoveel mogelijk aanwezig 
zijn in de buurt, rondwandelen en actie voeren zodat we meer mensen berei-
ken en betrekken.
 
Welke muziek luister je daarbij?
Haha, dat is wel grappig. Onze naam “Less Béton” is een verwijzing naar “Laisse 
Béton”, een oud Frans liedje van Renaud. Het is een woordspeling voor “Laisse 
Tomber”. Laat vallen die beton!

We stellen enkele vragen aan:
LAETITIA CLOOSTERMANS

De oprichter van Less Béton ASBL start een project voor het 
Benoit Willemsplein in Laken. 

Dag Laetitia, wat is Less Béton?
We zijn een burgerinitiatief dat de stad grondig wil vergroe-
nen door de openbare ruimte te debetonneren. Beton neemt 
veel plaats in en is in principe nutteloos en zelfs schadelijk. Het 
grondwater sijpelt niet door en het stopt de groei van planten 
en groen in het algemeen.
 
Van waar de nood voor dit project?
Ik woon in een dichtbevolkte wijk met weinig groen, zoals 
vele anderen in Brussel. Daarbovenop krijg je nog de wereld-
wijde klimaatproblematiek en de vermindering van de bio-
diversiteit. Dat maakt mij oprecht droevig. Daarom heb ik met 
enkele buurtbewoners een vzw opgericht die deze proble-
matiek aanpakt.
 

Less 
Béton ASBL

TIPS UIT DE BUURT 

AU BORD DE L’EAU  www.laeken.brussels/nl/au-bord-de-leau - info@obdlo.be,  
Saliha:  0478 37 08 83, Hélène  0478 37 03 47
2.5 - 16.5 ➛ Mijn sportwijk: boksen, voetbal en nog veel meer.
15.5 ➛ Aïd El Fitr feest.
19.5 - 30.5 ➛ Mijn muzikale wijk: met o.a. Instrumentenbouw en een slam workshop.
2.6 - 13.6 ➛ Netheid in mijn buurt: activiteiten en workshops.
16.6 - 4.7 ➛ Mijn kleurrijke buurt: workshops schilderen, tekenen, vermomming maken en 
nog meer.
VANAF MEI: Neem deel aan thematische activiteiten georganiseerd door onze vrijwil-
ligers op woensdagnamiddag, zaterdag en zondag.

OXFAM WERELDWINKEL LAKEN   www.oww-laken.tk, laken@oww.be  02 479 27 66 
Bestel eerlijke producten bij de Wereldwinkel. Bestellingen worden gratis aan huis 
geleverd.

KWB LAKEN-JETTE   www.kwb.be/laken-jette, pol.arnauts@kwb.be   02 479 10 61
 25.5 ➛ Webinar dekoloniseren: Wat houdt het dekoloniseringsproces in? Politologe 
Nadia Nsayi beantwoordt deze vraag via een webinar.
29.5, 26.6 ➛ Fietsbieb op afspraak: Leen kinderfietsjes tegen een lage prijs.   

 www.fietsbieb.brussels
30.5 ➛ 20 km van Brussel: Kwb Laken-Jette organiseert ook dit jaar de 20 km van Brussel. 
Niet voor de traditionele 40 000 deelnemers, maar wel voor 50 gegadigden.
(Lopers nemen deel ten voordele van WSM (We Social Movement). Het inschrijvings-
geld gaat integraal naar WSM).

CHIRO MUTSAARD   www.chiromutsaard.be, Margaux  0493 77 59 73, 
Wallace  0471 72 73 57, leiding@chiromutsaard.be
9.5, 16.5, 23.5, 6.6, 20.6 ➛ op zondagen, van 14-18 u (onder voorbehoud).

De kalender is onder voorbehoud, check dus zeker de website 
van de organisator voor de meest recente informatie

PROJECTOPROEP: STAYCATION BXL
Bezorg jij Brusselaars een onvergetelijke zomer in eigen stad? De VGC lanceert 
opnieuw een projectoproep voor een nieuwe editie van Staycation BXL en moedigt 
organisaties en Brusselaars aan om projecten in te dienen. Goedgekeurde projecten 
kunnen een subsidie tot 5.000 euro krijgen. 

Heb jij een idee die valt onder:
● Sportief: sport- en beweegaanbod
● Artistiek: artistieke interventies van kunstenaars
● Digitaal: creatieve online initiatieven die de Brusselaars verstrooien
● Speelplezier: initiatieven voor kinderen en jongeren die aanzetten tot spel en plezier

Dien dan vóór 5 mei je project in.  Alle info vind je op:  www.staycation.brussels

ACTIVITEITENKALENDER
Activiteiten Nekkersdal  www.nekkersdal.be: 

● Vanaf 5.5: Gag: open elke woensdag met kinderworkshops
● 15-16.5: Expo RHOK @ Labirint Nekkersdal
● 17, 18, 19, 20.6 Buurtexpo @ Labirint Nekkersdal
● 25.6: Slotconcert Nekkersdal
● Tot 19.5: Stem op je favoriete muurfresco voor 100j Laken: in de stembus aan 
ons onthaal of online via  www.100ansdeviescommunes.be/nl
In juni staat er een kunstwandeling ingepland, meer info volgt binnenkort.

een 
inzending van 

een lezer die we met 
veel plezier met jullie 

delen.

Ook dit jaar lanceren we weer leuke activiteiten tijdens de zomervakantie 

En nog meer goed nieuws: Café Nic-Nac heropent binnenkort. 
We kijken al uit naar een verfrissend drankje op ons zonnig terras. 

De Erfgoedbank van Laken is officieel opgestart. Wie meer wil weten 
over de werking kan de infosessie bijwonen in Nekkersdal op 22.6. 

binnenkort meer info via  info@nekkersdal.be


