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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.

DE NEKKER NOV-DEC

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

BRUSSEL HELPT
DE GROOTSTE SPAGHETTISLAG 27.11
2021

De grootste spaghettislag is terug! Krijg je al zin? Noteer 27
november dan alvast in je agenda want dan smullen we samen
voor het goede doel! Wij voorzien de heeeeerlijke spaghetti,
het enige wat jij moet doen, is je bord spaghetti reserveren.
Smullen maar!

Reserveer je portie via www.brusselhelpt.be
-------11:00 - 14:00 uur - € 10 euro per spaghetti - veggie of bolognaise GC Nekkersdal
-------NAKAMA VZW
Het goede doel van dit jaar? Nakama vzw. Een collectief van jongeren die zich
inzetten voor kinderen en jongeren uit Brussel. Met het verzamelde geld wil het
collectief de werking uitbreiden en de administratie versterken. “We zijn allemaal vrijwilligers en we voeren steeds meer projecten uit. Met de steun hopen
we een beetje professioneler aan de slag te kunnen gaan.”
Meer info op www.nekkersdal.be
Brussel Helpt is de jaarlijkse solidariteitsactie van BRUZZ, in samenwerking
met de Brusselse gemeenschapscentra.

WERKING NEKKERSDAL + PARTNERS
Nekkersdal
Nieuwe openingsuren onthaal: van maandag tot en met donderdag
van 9u tot 18u, vrijdag van 9u tot 17u, zaterdag van 10u tot 14u (lunchpauze
op weekdagen steeds van 12u30 tot 13u).
02 421 80 60
info@nekkersdal.be
www.nekkersdal.be
Kind & Gezin
Naast vaccinaties voor de allerkleinsten blijft het consultatiebureau
in Laken ook toegankelijk voor andere vragen.
Wel nog steeds op afspraak via onderstaand nummer.
078 150 100
www.kindengezin.be
De Bibliotheek van Laken-Brussel
De bibliotheek van Laken is open. Ken je hun nieuwe concept Bib-aanhuis al? Geraak je moeilijk in de bibliotheek, maar zou je graag boeken
lenen? Je kan vanaf nu boeken bestellen en thuis laten leveren.
02 423 53 20
info.bibliotheek@brucity.education
www.brussel-stad.bibliotheek.be
Volg de laatste updates over onze werking en die
van onze partners op de website:
www.nekkersdal.be/werking-nekkersdal-partners
Algemene info over het coronavirus vind je hier:
www.info-coronavirus.be

ACTIVITEITENKALENDER

MEER IN LAKEN:
LACA www.laca.be
info@laca.be 0476 95 95 10 (enkel buiten kantooruren)
6.11, 4.12➛ Lezing van Joris Sleebus, stichter van Brukselbinnenstebuiten met een
verhaal over Laken.
8.01➛ Lezing van Roel Jacobs over de intieme banden tussen Haren,
Neder-over-Heembeek, Laken en Brussel.

NEKKERSDAL
28.10

10-12 u. ➛ Docu & Debat Touching Inifinity

28 & 29.10

20.30 u. ➛ Voorstelling: Spooky Nacht!

30.10

10-12 u. ➛ Café Puree

31.10

15.30-19 u. ➛ Halloween Parade met Au Bord De L’Eau op Gag

19.11

17-20 u. ➛ Soiree Kadee

25.11

10-12 u. ➛ Docu & Debat: Sans Frapper

CHIRO MUTSAARD www.chiromutsaard.be
leiding@chiromutsaard.be
Margaux 0493 77 59 73, Wallace 0471 72 73 57,
7, 14, 21.11 en 5, 12, 19.12 ➛ Chiro op zondagen. Zin in wat avontuur op zondag?
Ga dan eens langs bij Chiro Mutsaard! (In december enkel de jongste groepen)
14.11 ➛ Wafelslag- Steun de Chiro en neem een kijkje op de website hoe je wafeltjes,
frangipanes, truffels of marsepein kan bestellen.
3.12 ➛ Kerstmarkt Mutsaard - Je liever uitleven op de kerstmarkt van de Chiro?
Iedereen welkom aan de Chirolokalen vanaf 18u.

27.11

10-12 u. ➛ Café Puree

27.11

11- 14 u. ➛ Brussel Helpt spaghettislag

27.11

10-12 u. ➛ Fietsbieb op afspraak

BIBLIOTHEEK VAN LAKEN www.brussel-stad.bibliotheek.be
info.bibliotheek@brucity.education 02 423 53 20
26.11➛ Nocturne van de Brusselse bibliotheken: lezing Jazz en literatuur met auteur en
literatuurcriticus Matthijs De Ridder.
10.11, 24.11 en 8.12, 22.12➛ Voorleesuurtjes in de bib: Kom gezellig mee luisteren naar de
leukste verhalen.

3.12 > 9.1 ➛EXPO-53, een expo van Bernard Van Eeghem

OXFAM WERELDWINKEL LAKEN www.oww-laken.tk
laken@oww.be
02/479 27 66
Nov > dec – Nog meer genieten van de eindejaarsfeesten met eerlijke producten.
Of tik een 11.11.11 kalender op de kop met enkele praktische tips.

PASAR JETTE-LAKEN www.pasar.be/jette-laken
monik@gonnissen.com
02 479 53 84
14.10 ➛ Wandeling op en rond de Kesterheide in Gooik (9.5 km)
12.12 ➛ wandelen door de Wolfsputten in Dilbeek (9.6 km)

27 & 28.11 ➛ Voorstelling projectwww in CC Strombeek
3.12

17-20 u. ➛ Soiree Kadee Sinterklaas

23.12

10-12 u. ➛ Docu & Debat: Me Miss Me

SAVE THE DATES
22.01.2022 ➛ Nieuwjaarsfeest Nekkersdal
20.02.2022➛ De Noordstar bestaat dit jaar 150 jaar!
Op 20 februari vieren ze dat met een theatervoorstelling. Wil je niet missen!

KWB LAKEN-JETTE www.kwb.be/laken-jette
pol.arnauts@kwb.be
02 479 10 61
KwB zoekt gemotiveerde hulp voor de oprichting van de fietsschool. Begeleiders,
fietsherstellers, vrijwilligers … meer info via bovenstaande contactgegevens.
REPLICA www.replicabookshop.be
info@replicabookshop.be
0471 235 566
27.11 ➛ Kinderworkshop met een boekvoorstelling van Yelena Schmitz.
11.11.11 www.11.be
11.11.11.Laken@gmail.com
11.11 - 11.11.11.Laken levert een ontbijt af bij je thuis.
Reserveren vóór 5 november via
11.11.11.Laken@gmail.com.

DIE MOET JE KENNEN!
“Hoi, ik ben Katrien en ik werk sinds vorige maand in
Nekkersdal als projectmedewerker van Café Puree Quartier.
Wat dat betekent? Wel, ken je Café Puree? Ons maandelijks evenementje met workshops voor baby’s van 0 tot 4 jaar en hun ouders?
Normaal kom je daarvoor naar Nekkersdal … Maar ik trek erop uit en
breng Café Puree naar verschillende wijken in Laken. De voorbereidingen zijn nu volop aan de gang, dus hou het zeker in de gaten en misschien tot binnenkort!”

We stellen enkele vragen aan:

Heb je een vraag of idee? Dan weet je mij te vinden via
katrien@ketinbrussel.be

MAREN VANDENHENDE
Lakenaar, en nu ook ondernemer met haar nieuwe
boekenbar Replica.
Wie is Maren?
Wel, na een avontuur in Rotterdam woon ik sinds oktober vorig jaar in Laken. Tot voor kort werkte ik voor de Nederlandstalige bibliotheek van Laken, en nu zit ik middenin de opstart
van Replica. Een boekenwinkel (mét koffie) die ik samen met
mijn vriend Thomas opstart.

Welke boeken vind je hier?
We maken zelf een gevarieerde selectie. Of je kan boeken bestellen via
ons. In het begin verkopen we vooral nieuwe boeken, maar wie weet
bieden we binnenkort ook een 2dehands aanbod aan.
Hoe is het idee van Replica ontstaan?
In onze hoofden gaat het concept al een tijdje mee. Tijdens de lockdown
een jaar geleden werd het idee concreet. Ik loop zelf al eventjes mee in
de literaire wereld, en deze buurt leek een enorm leuke plek om ons idee
te verzilveren. We lieten een enquête rondgaan in de buurt, en de reacties
waren positief. Er was een duidelijke nood. Dat gaf ons de uiteindelijke
motivatie om ervoor te gaan.

Wat is Replica?
In de eerste plaats een ontmoetingsplek. Mét de nadruk op
literatuur, waar je evengoed een gezellige kop koffie, thee of
iets anders komt drinken. We vinden het belangrijk dat iedereen over de vloer komt. Ben je geen boekenwurm, kan je
gewoon tips vragen, of een babbeltje doen. Het is een plek
voor en door Brusselaars, die lokaal verankerd is. We willen
echt samenwerken met de buurt. Met scholen, gemeenschapscentra, of met wie dan ook.
Hoe ziet een typisch bezoekje aan Replica eruit?
Het eerste wat je ziet zijn boeken. In alle vormen en kleuren.
Van literatuur voor volwassenen, kinderenboeken en poëzie
tot kunstmagazines en leuke wenskaarten. En naast de boeken is er ruimte voor koffie en een babbel. We hopen op
een rustige, gemoedelijke sfeer. En je kan ook gewoon een
kopje koffie afhalen voor onderweg. Of trek je laptop open
aan een van onze gezellige tafeltjes. Belangrijk daarbij is dat
het laagdrempelig blijft. Niet iedereen hoeft een boek te
kopen, maar iedereen kan wel een babbeltje slaan.

Was de stap van je job bij de bibliotheek naar dit nieuwe verhaal moeilijk?
Dat viel wel mee. Ik onderneem heel graag. En samenwerken met mensen,
de buurt leren kennen, geeft mij energie.
fb.com/replicabookshop
ig.com/replicabookshop
www.replicabookshop.be

Al leuke projecten in aantocht?
Onze eerste kinderworkshop staat gepland op 17 november. Aan de hand
van het boek ‘Geroezemoes’ van de Lakense schrijfster Yelena Schmitz,
draait de workshop rond geluiden en verhalen vanuit de grootstad.
Een boekentip voor onze lezers?
“Jij, ik en alle anderen”, uitgegeven door Boycot Books. Dat kinderboek gaat
over verschillen en gelijkenissen tussen kinderen. Mét mooie illustraties. En
dan nog één binnen de Brusselse context: “Het Orkest” van Chloe Perarnau.
Een zoekboek met inspirerende en kleurrijke prenten.

