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

WERKING NEKKERSDAL + PARTNERS
Nekkersdal 
Openingsuren onthaal: van maandag tot en met donderdag van 
9u tot 18u, vrijdag van 9u tot 17u, zaterdag van 10u tot 13u (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-
aan-huis 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
(De kalender is onder voorbehoud, check dus zeker de website van de 
organisator voor de meest recente informatie)

NEKKERSDAL 
3.12 - 22.1  ➛ EXPO53 van Bernard van Eeghem
22.01 - 19-3 u. ➛ Ice Ice Baby New Year’s Party
27.01 - 9.30-12 u. ➛ Docu & Debat: The Social Dilemma
29.01 - 10-12 u. ➛ Café Puree #4 + Fietsbieb
04.02 - 17-20 u. ➛ Soiree Kadee #4
16.02 ➛ Bewogen: C’est bon in Laken
20.02 ➛ Voorstelling Noordstar 150 jaar
24.02 - 9.30-12 u. ➛ Docu & Debat: Les Prières De Delphine
26.02 ➛ Café Puree #5 + Fietsbieb

Meer info op  www.nekkersdal.be
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Er loopt momenteel een expo in Nekkersdal, EXPO53, wat is de insteek 
van de expositie?
Het is het tonen van waar ik zoal mee bezig ben geweest de laatste tijd, 
vroeger en nu. Via een ruimtelijke ingreep, de gevegen ruimte intact la-
tend, creëer ik een eigen parcours door mijn vormgegeven leefwereld.

Ik wou het er eigenlijk niet over hebben maar ik kan het toch niet laten, 
hoe heb jij als artiest de lockdown ervaren?
Omdat ik een onderliggende aandoening heb kwam de lockdown mij 
eerder goed uit, ben ook graag op mezelf al ben ik zeker niet asociaal, 
maar als kunstenaar leef je ook graag in je eigen boze wereld. De band 
met mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen werd tijdens de lockdown nog 
hechter. Bovendien is er de uitgebreide fantastische familie van mijn vrouw, 
lang verhaal, en waar ik altijd terecht kan. Denk ik.

Heb je nog lopende projecten waarover je graag nog iets meer vertelt? 
Ben nu met de catalogus bezig die helaas pas klaar kan zijn in januari, er komt 
een intekenlijst, de werken worden geduid maar op een aparte manier 
en het is vooral een doorlopend levensverhaal. Volgend project ben ik al 
begonnen, het is het verhaal van mijn ziekte en met ontelbare tussendoor-
se associaties naar leven en kunst. Geestig al zeg ik het zelf.

Culturele tips voor onze Lakense lezers?
Lees nationale en internationale kranten en tijdschriften, zie de audiovisuele 
media en bekijk de sociale media, verruim de blik: Laken = Brussel = Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest = BelgIë = Europa = de wereld = de aarde = onze 
planeet = de kosmos = het universum =

Nog een uitsmijter: wat is je favoriete plek in Laken?
Behalve thuis, café La Perle aan het Bockstaelplein. Luidruchtig, volks, inter-
nationaal, buiten corona altijd open (24/7), kortom: de gedegen ruimte van 
het hele leven. Op reguliere basis worden karaokes georganiseerd. Doen!

 

We stellen enkele vragen aan:
BERNARD VAN EEGHEM

Lakenaar, inspirerende performer, én onverwachts ook 
geïnteresseerd in normale dingen.

Een open, en misschien wat existentiële vraag, maar wie is 
Bernard Van Eeghem en wat doe je?
Bernard Van Eeghem is een man die het niet laten kan, die 
doet wat hij graag doet, zonder, helaas misschien, lucratieve 
ambities, anders stond hij naar eigen pretentie veel hoger 
op vele ladders, maar gewoon de eigen dingen zo goed 
mogelijk doen, in en met mezelf, vanuit mijn hoofd zo goed 
mogelijk Bernard Van Eeghem zijn, niemand kan iemand 
anders zijn.

Waarom en wanneer besloot jij kunst te maken?
Van kindsaf, ik tekende, ik schilderde, ook op school tijdens 
de lessen en ik deed ‘acties’ die ik nu als performances be-
schouw hoewel ik misschien vijf jaar oud was, ik schilderde 
ladders, vaarde in kartonnen dozen, ontvouwde spelletjes 
en later studeerde ik solfège op het conservatorium om 
daarna een instrument te kiezen en bezocht ik een jeugd-
muziekschool voor blokfluit en dans, gelijk ging ik naar de 
akademie waar ik tekende en boetseerde. Alles interesseer-
de mij, ook sport en lui zijn en meisjes.

Kan je iets meer vertellen over je band met Laken?
Ik woon er, we hebben er met twee gezinnen (co-housing) 
een huis gekocht in 1996. En dat ik in 1991 een licentiaatsver-
handeling schreef over de funeraire galerijen op het kerkhof. 
Laken is een heel verscheiden gemeente met arme en rijke 
delen en de grootste tuin is die van de koning. Laken is ook 
de zichtbare herinnering aan de wereldtentoonstelling in 
1958 op de Heizelsite.

MEER IN LAKEN:

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

09.01 ➛ Wandeling in het mooie natuurgebied in en rond de Silsombossen in  
Kortenberg (9 km)
06.02  ➛ De Hoge Bossenwandeling in Vlezenbeek (10,5 km)

BIBLIOTHEEK VAN LAKEN   www.brussel-stad.bibliotheek.be  info.biblio-
theek@brucity.education  02 423 53 20. Elke dinsdag – Babbel en lees: conversa-
tiegroep voor mensen die Nederlands leren.
12.01, 26.01 en 9.02, 23.02➛ Voorleesuurtjes in de bib: Kom gezellig mee luisteren naar  
de leukste verhalen.
29.01➛ De Bib op Café Puree: we maken het extra gezellig in de bib en lezen voor 
aan de allerkleinsten.
29.01➛  Vertelvoorstelling: de fantastische vertelster Veerle Ernalsteen komt naar de 
bib met een heleboel nieuwe verhalen.

CHIRO MUTSAARD  www.chiromutsaard.be   Margaux: 0493 77 59 73,   
 Wallace: 0471 72 73 57,   leiding@chiromutsaard.be

Chiro op zondagen. Zin in wat avontuur op zondag? Ga dan eens langs bij Chiro 
Mutsaard.

KWB LAKEN-JETTE  www.kwb.be/laken-jette  pol.arnauts@kwb.be 
 02 479 10 61. Kwb introduceert nieuwe sporten in 2022. Bootcamp, Pokervoetbal, 

Padlet, Spikebal, werpspelen, …. Help je hier graag aan mee? Laat van je horen!
15.01➛ Tocht van hoop – kwb- Driekoningentocht 2022: een inspirerende wande-
ling door de Matongewijk in Elsene. Met gidsen, animatie en vooral veel sfeer.

LACA  www.laca.be  info@laca.be  0476 95 95 10 (enkel buiten kantooruren)
8.01 ➛ Lezing van Roel Jacobs over de intieme banden tussen Haren,  
Neder-over-Heembeek, Laken en Brussel. 

NOORDSTAR WORDT 150 JAAR
Een woordje van de voorzitter. 

Vrienden,

KTV De Noordstar is één van de oudste getrouwen van GC Nekkersdal.
Met ons straattoneel trekken wij nu jaarlijks door Vlaanderen en treden wij ook 
op in Nederland en Frans Vlaanderen.

De premières van onze volavondstukken gaan traditioneel door in Nekkersdal.  
Daarna toeren we vooral door Brussel en ook door De Rand. Er zijn ook benefiet-
voorstellingen voorzien voor een sociaal doel.

Graag vieren we in Nekkersdal op zondag 20 februari 2022 samen met jullie 
de heugelijke verjaardag van KTV De Noordstar – Rederijkerskamer De Lelie.

Om 15 uur wordt u op de gebruikelijke jubileumrituelen verwelkomd met taart 
en koffie, aangeboden door onze vereniging.

Om 16 uur brengen wij u de opvoering van “Bubbels” of  “Gemengd dubbel”.

Een rits auteurs illustreren de quote van de Franse schrijver Rabelais: ” Mochten wij 
de daken van de Parijse huizen kunnen oplichten, we zouden wat meemaken”.

De spelers brengen in beperkte bubbels komisch herkenbare toestanden 
voor een publiek in bubbels aan tafeltjes gezeten, in een “Covidveilige” 
omgeving.

Inkom: 12 Euro
Speciale prijs voor groepen zoals steeds.
Voor meer info   02 380 58 98
collin.luc@telenet.be

Wees er nu bij want voor de tweehonderd jaar is het nog lang 
wachten.

Auteur artikel: Luc Collin


