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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 SEPTEMBER - OKTOBER 2021
In deze editie:
● Terugblik: speelweken IBO
● Een interview met Yuri Rosales
● Start inschrijvingen cursussen
● Tips uit de buurt

START INSCHRIJVINGEN
Een nieuw schooljaar betekent de start van nieuwe cursussen. Naast onze 
klassiekers staan er dit jaar ook weer nieuwe cursussen in ons aanbod. 
Maar wees snel wat de inschrijvingen gaan vlot!

NIEUW:
Tiener work-out, Jongeren yoga, Multimove

VOLZET 
Total body workout 1, Multimove kleuters, Minibasket 6-8 j., Minivoetbal 6-8 j.

LAATSTE PLAATSEN 
Multimove maxi, Ladies fit 2, Multimove mini, Spelen met Frans, Minibasket 
9-11 j., Creatief lab mini & maxi, Theater lab mini 1, Spelen met Frans. 

NOG MEER LEUKS 
Ladies fit 1, Minivoetbal 9-11 j., Total body work-out 2 & 3, Theater lab maxi 1 & 2, 
Tiener work-out, Jongeren yoga & naaiproject.

Meer info en inschrijvingen:  www.nekkersdal/activiteiten

SPEELWEKEN IBO
2 maanden zomervakantie, dat betekent 2 maanden pret bij IBO.  
Maar liefst 181  kinderen verspreid over 7 weken.  
En wat heerlijk om dagelijks zoveel blije gezichten te zien. ❤
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Je hebt op korte tijd al enkele harten veroverd in Laken, hoe ervaar 
jij de samenwerking en het contact met Lakense organisaties? 
Het is een enorm leuke ervaring, en tegelijkertijd een deel van mijn 
integratie. Ik ontmoette al ongelofelijk interessante en lieve mensen. 
Je voelt de goesting van iedereen om cultuur naar de buurt te bren-
gen. Ik ben heel dankbaar voor de manier waarop dat ik hier ontvan-
gen word. 

Heb je nog lopende projecten waarover je graag meer vertelt? 
Binnenkort organiseer ik een expo in Nekkersdal met de naam 
“DROOM JUNGLE”. Het wordt een verzameling van schilderwerken 
op canvas en papier, muurpoëzie en videoinstallaties. 

Heb je nog een boodschap voor de lezers?
Ik wil graag van de gelegenheid gebruikmaken om iedereen uit te 
nodigen voor de expo. Iedereen die kunst en poëzie apprecieert. 
Ik kijk ernaar uit om iedereen te ontmoeten!

We stellen enkele vragen aan:
 YURI ROSALES
Chileense straatkunstenaar uit Jette die zowat alle harten in 
Laken verovert met zijn werk. 

Een open vraag: wie is Yuri Pezkhamino en wat doe je? 
Op aarde is mijn naam Yuri Rosales. In het poëtisch universum heb ik 
andere namen. Pezkhamino bijvoorbeeld is mijn schildernaam. Het 
betekent de weg van de vis. 

Waarom besloot je kunst te maken? 
Voor mij is de genezende kracht van kunst belangrijk. Eerst deed 
ik het vooral voor mezelf maar nu kom ik er ook mee naar buiten via 
bijvoorbeeld muurschilderijen in verschillende steden.

Wat inspireert je? 
Ik vind overal inspiratie. En dat kunnen eenvoudige dingen zijn zoals 
de geur van koffie of de vorm van een insect. De natuur is een uitste-
kende bron van inspiratie. Het is overal aanwezig, zelfs in de steden 
en in elk van ons. 

ACTIVITEITENKALENDER
● 04.09 > 25.09 - Expo 100 jaar in wel en wee

Wat vind je leuk aan jouw buurt? Welke herinneringen heb je eraan? 
En hoe zal de toekomst eruitzien? Het zijn nog maar enkele vragen die in 
2021 werden voorgelegd aan de verschillende inwoners van Laken. 
Tijdens de expo in Nekkersdal presenteren we deze getuigenissen per thema, 
met telkens een portretfoto van de inwoner.

● 16.09 > 26.09 Expo DROOM JUNGLE van Pezkhamino 
 (met vernissage op 17/09) + interview hieronder!
● 19.09  11-14 u. - Autoloze Zondag met een brunch en muziek
● 25.09, 30.10  10-12 u. - Café Puree
● 30.09  10-12 u. - Docu & Debat: I Am Greta (locatie: Maison De La Création Gare)
● 01.10  17-20 u. - Soirée Kadee
● 11.10 > 23.10 - Expo Vervlochte Wegen
● 19.10  14-15 u. - What The God (theater)
● 28.10   10-12 u. - Docu & Debat: Touching Infinity (locatie: Maison De La Création Gare)
● 28.10, 29.10  20.30-21.30 u. - Spooky Nacht (verteltheater)

TIPS UIT DE BUURT

BIBLIOTHEEK VAN LAKEN - www.brussel-stad.bibliotheek.be, info.bibliotheek@
brucity.education  02 423 53 20
04.09 > 11.09 - Boekenverkoop tijdens Ezelsoor (04.09). De bib organiseert een 
uitverkoop van fictie en non-fictie, kinder- en jeugdboeken aan 1 euro per boek.
08.09, 22.09, 13.10, 27.10 - Voorleesuurtjes in de bib. Kom elke tweede en vierde 
woensdag van de maand gezellig naar verhaaltjes luisteren. Soms lezen ze 
meertalig voor. 
21.09, 23.09 - De Leesjury - Een maandelijkse leesclub voor kinderen waar ze  
verschillende boeken lezen en bespreken tijdens het schooljaar. 
30.09 - Leesclub: Bewaar de zomer - Ontdek het boek van Alma Mathijsen op 
een unieke manier tijdens deze éénmalige leesclub. Samen met leesambassa-
deur Maren Vandenhende en andere Brusselse lezers ga je in gesprek over het 
boek en jouw leeservaring.  
23.10 - Verwendag in de bib - Op deze feestelijke dag verwennen we al onze 
lezers met activiteiten voor de allerkleinsten, vertelvoorstellingen door Veerle 
Ernalsteen, een leuke workshop en een hapje en een drankje.

KWB LAKEN-JETTE   www.kwb.be/laken-jette, pol.arnauts@kwb.be,   02 479 10 61
05.09 - Kerkentocht. Bezoek met gids aan de kathedraal, aan St-Jacob Couden-
berg-Zavelkerk.
12.09 - kwb neemt deel aan de 20 km van Brussel ten voordele van WSM. 
Sponsoring ten voordele van We Social Movement.
26.09 - Bockstael wandeling met Laeken découverte.
29.09 - Cursus start to run + joggen voor gevorderden in het Boudewijnpark in Jette.

PASAR JETTE-LAKEN   www.pasar.be/jette-laken, monik@gonnissen.com 
 02 479 53 84

26.09 - Grote Molenbeekwandeling (11,5 km). Wandel langs de Grote Molen-
beek die ontspringt in het industriegebied van Zellik en uitmondt in de Rupel, 
nabij Ruisbroek.

CHIRO MUTSAARD  www.chiromutsaard.be, Margaux   0493 77 59 73, 
Wallace  0471 72 73 57, leiding@chiromutsaard.be
05.09, 12.09, 19.09, 03.10, 10.10, 17.10, 24.10 - Chiro op zondagen. Zin in wat avontuur 
op zondag? Ga dan eens langs bij Chiro Mutsaard!

OXFAM WERELDWINKEL LAKEN   www.oww-laken.tk, laken@oww.be of 
  02 479 27 66 
06.10 > 16.10 - Week van de Fair Trade. Koop of bestel eerlijke producten bij de 
Wereldwinkel. Bestellingen worden gratis aan huis geleverd.

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
01.09 > 19.09 - wereldculturen en vlaggen
12.09 - concert van Azmari (wereldmuziek) 
20.09, 03.10 - Het circus
26.09 -  Circus show “Hug” Des van payenkes utopistes
31.10 - Halloween parade

BE-HERE - www.be-here.be - info@be-here.be  02 227 46 70 
12.09 - BE-HERE opent zijn deuren met een gezellige dag vol lokale wijkinitiati-
even zoals kinderanimatie, fietsparcours, theater en nog veel meer leuks.

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


