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OPENING: SPORTSWITCH 
TWEEDEHANDS- EN WEGGEEFWINKEL 
VOOR SPORTKLEDING

Op 28 januari opende Sportswitch de deuren, een tweedehands- en weg-
geefwinkel voor sportkleding. Sportswitch is een fysieke winkel in GC Nekkers-
dal en heeft ook een webshop. 
 
Nicky Houba en Jonas Vanhelmont van de sportdienst vertellen er meer over.

Jonas: “Voor mensen in een kwetsbare situatie is een gebrek aan sportkleding een 
drempel om te sporten. Daarom lanceerden we Sportswitch, een tweedehands- 
en weggeefwinkel voor sportkleding. De winkel is een samenwerking tussen de 
VGC-sportdienst en Les Gazelles de Bruxelles vzw. Dat is een organisatie die, via 
sport, volwassenen uit kansengroepen wil versterken. Ze organiseren trainingen en 
loopgroepen, waarmee ze ontmoeting en uitwisseling willen aanmoedigen.
Voor alle Brusselaars, jong en oud”
Jonas: “Die kleding bieden we aan in een online webwinkel én in een fysieke win-
kel. Alle Brusselaars, van kinderen tot volwassenen, kunnen er terecht. Voor mensen 
met het statuut van verhoogde tegemoetkoming is de kleding gratis, andere Brus-
selaars betalen een kleine bijdrage. 
Kleding shoppen kan in de fysieke winkel of online, in de webshop www.sports-
witch.be. De bestelling wordt opgehaald in de fysieke winkel. Mensen die niet zo 
vlot de weg vinden naar de online shop, kunnen hulp krijgen van hun toeleider.”

Openingsuren
Nicky: “De openingsuren van de winkel in GC Nekkersdal zijn afgestemd op die 
van de Fietsbieb en de Babytheek. Je kunt er terecht”: 
op dinsdag van 14 tot 17 uur
op vrijdag van 14 tot 17 uur
elke laatste zaterdag van de maand van 10 tot 12 uur 

 www.sportswitch.be
Sportswitch zoekt nog gemotiveerde vrijwilligers. Heb je interesse? Laat dan snel 
van je horen.

Sportswitch is een initiatief van de VGC-sportdienst en Les Gazelles de Bruxelles, 
met de steun van Nekkersdal.

DE NEKKER MAART-APRIL 2022
Het tweemaandelijkse en Lakense nieuwsmagazine met: 
● Interview: Einat Tuchman
● Activiteiten Nekkersdal + Laken
● Sportswitch

WERKING NEKKERSDAL + PARTNERS
Nekkersdal 
Openingsuren onthaal: van maandag tot en met donderdag van 9u tot 18u, vrij-
dag van 9u tot 17u, zaterdag van 10u tot 14u (lunchpauze op weekdagen steeds 
van 12u30 tot 13u).

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

 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:  www.info-coronavirus.be



een markt die we elke laatste zaterdag van de maand organiseren in 
Gare Maritime, Tour & Taxis. Enerzijds presenteert de markt lokaal ge-
produceerde producten uit Laken en Molenbeek. Anderzijds tonen 
we artistieke creaties van buurtbewoners. Met deze creaties brengen 
we diverse verhalen uit de buurt naar de oppervlakte die de cohesie 
in de buurt bevorderen.

We zien de markt als een feestelijk moment. We vieren elke maand 
een andere lokale waarde die we koppelen aan een ecologisch 
standpunt. Op de volgende markt op 26 maart ligt de focus op familie 
en de meest populaire groente van dit seizoen, witte kool.

Wie maakt deel uit van dt project?
Het is heel leuk om te zien dat veel organisaties zich aansluiten: Espace-
tous, Kaaitheater, Nekkersdal, ASBL Boost & Parckfarm. Ook qua artiesten 
met Juan Cizmar die een project opstart rond beweging, rituelen en 
geschiedenis. Azahara Ubera organiseert gesprekken met vrouwen 
rond de evoluerende  rollen van vrouwen in verschillende culturen. 
Gosie Vervloessem werkt rond het contrast tussen lokale economie 
en de grote ketens die goedkoop en vaak ook ongezond eten aan-
bieden. Daarnaast boden zich al heel wat buurtbewoners aan die hun 
producten willen verkopen op de markt.

Waar moeten we zijn en welke datums moeten we in de gaten houden?
Gare Maritime, ingang langs de Picardstraat op elke laatste zaterdag 
van de maand van 12 tot 17 uur.

 26.3, 30.4, 28.5, 25.6, 30.7, 27.8, 24.9, 29.10, 26.11

We stellen enkele vragen aan:
EINAT TUCHMAN
Een sociaal geëngageerde Brusselaar die nu ook mooie 
projecten opstart in Laken.

Vertel ons iets over jezelf.
Ik ben Einat en ik woon al ongeveer twintig jaar in Brussel. 
Vroeger was ik een danser, performer en choreograaf. De 
laatste jaren verleg ik mijn focus naar een meer sociaal ge-
engageerde kunst. ASBL Espacetous is daar een mooi voor-
beeld van. Vijf jaar geleden richtte ik dit project op waar we 
een dialoog opstartten rond maatschappelijke thema’s als 
open ruimtes, co-housing en milieu.

Waarmee ben je momenteel bezig?
Vanuit Espacetous starten we project “Buildy Market” op. Het 
is een gemeenschapsvormende plek met een focus op 
kunst en lokale economie. Daarnaast ben ik ook de artistieke 
coördinator van Zinod Maritime binnen de Zinneke parade, 
en maak ik deel uit van het team rond Streetquest, waar we 
de buurtrelaties ontwikkelen aan de hand van een creatief 
spel.

Vertel eens iets meer over de “Buildy Market”?
‘Bildi’ betekent ‘lokaal’ in het Arabisch, en ‘Build’ staat symbool 
voor het bouwen van gemeenschappen.. Concreet is het 

MEER IN LAKEN:

BIBLIOTHEEK VAN LAKEN   www.brussel-stad.bibliotheek.be  
  info.bibliotheek@brucity.education   02 423 53 20

2 - 4.3 ➛  Speel spelletjes in de bib
9.3 & 23.3 ➛  Voorleesuurtjes op woensdag: luister mee naar de leukste 
verhalen
12.3 ➛  Tekeninitiatie en voorleesmoment met Leo Timmers. (i.s.m. Replica 
Bookshop).
26.3 ➛  Capes en maskers maken: transformeer je in helden en schurken met 
zelfgemaakte maskers en capes tijdens de jeugdboekenmaand.
2.4 ➛ Kinderworkshop met auteur en illustrator Yoeri Slegers (i.s.m. Replica 
Bookshop).

CHIRO MUTSAARD  www.chiromutsaard.be    leiding@chiromutsaard.
be Margaux   0493 77 59 73, Wallace   0471 72 73 57
Chiro op zondagen. Zin in wat avontuur op zondag? Ga dan eens langs bij 
Chiro Mutsaard.
11.3 - 13.3 ➛ Minibivak – Ga op weekend met de hele groep
30.4  ➛  Kiekenboef: het jaarlijkse eetfestijn in ‘t Hiembeiks Kotteer!

KWB LAKEN-JETTE  www.kwb.be/laken-jette   pol.arnauts@kwb.be 
  02 479 10 61
Vanaf 5.3 ➛ Start to Bike: korte fietstochten met een leuke bestemming.
Vanaf 9.3 ➛ Sport in groep: Wandelen, Start to Run, Conditiejoggen.
20.3  ➛ Op zoek naar de rechtvaardige rechters: gegidste wandeling in Gent

REPLICA  www.replicabookshop.be   info@replicabookshop.be
  0471 235 566
25.3  ➛  Vernissage fotografie expo Jonas Reubens
2.4  ➛  Poëzieavond in Replica. Ontdek nieuwe poëzie en dichters uit de buurt. 

Zin in een babbeltje, een koffie, een 
drankje of in een van de overheerlij-
ke keukencreaties van onze huischef 
Qutayba? Café Nic-nac opent opnieuw! 
Zak op vrijdag en zaterdag af naar ons 
gezellig café!

Vrijdag: 16 u. > 21 u.
Zaterdag: 10 u. > 14 u.

Infosessie met workshops rond 
de verbouwing van Nekkersdal. 
Kom af en geef je input. 

SAVE THE DATE
30.3 - 16u

ACTIVITEITENKALENDER

meer info:   www.nekkersdal.be

NEKKERSDAL 
11.3 ➛ Soiree Kadee: Skate
10.3 ➛ Forumtheater Citizenne 
 (reservering via  www.avansa-citizenne.be)
12.3➛ Café Puree (editie: Leidstarschool)
18.3 ➛ Vrouwenlente
26.3 ➛ Buildy Market (Tour & Taxis)
26.3 ➛ Café Puree (editie: Nekkersdal)
31.3➛ Docu & Debat - La Vie D’Une Petite Culotte 
 (MDLC Gare)
01.4 ➛ Soiree Kadee: Couscous Ninja
23.4 ➛ Café Puree (editie: Kakelbontschool)
28.4 ➛Buildy Market (Tour & Taxis)
28.4 ➛ Docu & Debat - Nous Tous (MDLC Gare)
30.4 ➛ Café Puree


