
de nekker

M
EI 

- J
UN

I  2
02

2

WERKTEN MEE AAN DIT NUMMER :
TEKSTEN
Wim Wetsels

FOTO’S
Françoise Albertyn en vrij ingezonden beelden
 
COÖRDINATIE & EINDREDACTIE 
Wim Wetsels

GRAFISCHE VORMGEVING
Françoise Albertyn

DRUK
Botteldoorn Graphics

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Julien Meganck
E. Bockstaellaan 107, 1020 Laken

Deze en voorgaande nummers van 
De Nekker kan je altijd nalezen op 
issuu.com/gcnekkersdal.

GEMEENSCHAPSCENTRUM NEKKERSDAL
E. Bockstaellaan 107, 1020 Laken
Tel. 02/421.80.60
info@nekkersdal.be 
www.nekkersdal.be

GC Nekkersdal vzw
0448.108.821 RPR Brussel

Tweemaandelijkse folder
Erkenningsnr. P908102 
Afgiftekantoor Brussel X

DE NEKKER MEI-JUNI 2022
Het tweemaandelijkse en Lakense nieuwsmagazine met: 
● Actuele informatie
● Verhalen uit de buurt
● Leuke tips

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 13u (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.  Algemene info over het coronavirus: 

 www.info-coronavirus.be

ENQUÊTE: 
VERBOUWING NEKKERSDAL

Na onze inspirerende kick-off van Nekkersdal 
Breaks, belanden we in de volgende fase van 
ons participatietraject. Dé kans om je onge-
zouten meningen te geven over onze wer-

king vandaag, en die van de toekomst.

Scan de QR-code en vul enquête in (+/- 8 min.)
Invullen kan tot en met 8 mei.

NIEUWS UIT DE BUURT: 
BOX120

Het nieuwe cultureel, sportief en educa-
tief centrum BOX120 al ontdekt? Een ruim-
te met drie sportzalen, een polyvalente 
zaal, een receptie- of ontspanningsruim-
te en een studiezaal met computers. En 
dat allemaal aan de overkant van onze 
straat. Go check it out!

Meer info:  www.brussel.be/box120



 Waar ben je momenteel mee bezig?
Ik bereid momenteel nieuwe textielstukken voor, die 
binnenkort in het TexLab in Luik terechtkomen. 
 
Welke rol neemt kunst op in je leven?
Met kunst bezig zijn, was altijd al mijn ambitie. Het is een 
taal die het mogelijk maakt voor mij om denkprocessen te 
visualiseren en nieuwe dingen te maken. Maar het is tegelij-
kertijd ook een passie en een engagement (al neem ik dat 
allemaal niet té serieus, life is much more).
 
Leuke projecten die we in onze agenda moeten noteren?
In juni cureer ik een grote groepstentoonstelling in 
Nekkersdal. Met werken van enkele interessante namen. 
Hou het dus zeker in de gaten!
 
Wil je nog een boodschap meegeven aan onze lezers?
Met de juiste insteek kan kunst toegankelijk zijn voor 
iedereen.

We stellen enkele vragen aan:
YVONNE DE GRAZIE

Wie is Yvonne?
Mijn profiel en parcours zijn veelzijdig. Mijn roots en nationa-
liteit zijn Italiaans maar ik groeide op in Duitsland. Tijdens mijn 
studies ontdekte ik dan weer veel andere delen van Europa. 
Na mijn master in beeldende kunsten deed ik ervaring op 
in marketing en communicatie en werk ik sinds vier jaar bij 
Jeugd en Muziek Brussels als deeltijds coördinatrice van de 
creatieve ateliers.
 
Hoe lang woon je al in Laken?
Laken werd ondertussen mijn tweede ‘Heimat’. Ondertussen 
woon ik al 13 jaar in “De Trefilerie”, een van de eerste projecten 
met loft appartementen in de buurt. Het is een plek waar veel 
unieke mensen wonen en werken. Niet enkel kunstenaars 
maar ook muzikanten, filmmakers, dichters en sociaal geënga-
geerde Lakenaars.

Wat betekent Laken voor jou?
Laken is een connectie met het diverse Brussel. Ik voel hier 
veel goesting van mensen om samen te werken aan een 
duurzamere maatschappij. Ook Nekkersdal speelt hierin een 
belangrijke rol.

MEER IN LAKEN:
PASAR JETTE-LAKEN  www.pasar.be/jette-laken   monik@gonnissen.com  

 02 479 53 84
22.5 ➛ Antitank wandeling langs de antitankgracht en het aangrenzende 
Haachts Broek (12 km).

KWB LAKEN-JETTE  www.kwb.be/laken-jette   pol.arnauts@kwb.be 
  0479 33 97 77
2.5 ➛ Voorbereiding vakantie- en mobiliteitsactiviteiten, iedereen welkom!
8.5 ➛ Wandeling in en rond het Laarbeekbos.
18.5➛ Een blik op het kwb programma 2022 – 2023.

LACA  www.laca.be  info@laca.be  0476 95 95 10 (enkel buiten kantooruren)
29.5 ➛ Uitstap naar enkele inspirerende museumsites in Guise, net over de 
Franse grens.

BE-HERE   www.be-here.be    info@be-here.be    022 27 46 70
7.5 & 4.6 ➛ Brussels Artisan Market (BAM!) met juwelen, decoratie, prints, tex-
tiel, eten en drinken en live muziek.

CULTURABC   www.culturabc.be  0486957079   info@culturabc.be
18.6  ➛ Wandeling voor 100 jaar Brusselse tuinwijken langs de wijken Verregat 
en de Modelwijk.

PARCKFARM   parckfarm.be   0489 02 68 18   info@parckfarm.be
De lente hangt opnieuw in de lucht. Dat betekent: de oase van rust bij Parck-
farm heropent.

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.

ACTIVITEITENKALENDER

NEKKERSDAL 

5.5 ➛ Een Dagje Goed Gevoel – GC De Kriekelaar
6.5 ➛ Soiree Kadee: Suikerfeest
14.5 ➛ Café Puree – Droomboomschool
28.5 ➛ Café Puree – Nekkersdal
28.5 ➛ De Fietsbieb
3.6 ➛ Slotfeest x Laken on Stage x Nekkersdal Breaks
25.6 ➛ De Fietsbieb
16.6 > 2.7  ➛ EXPO : Things we suspected (from each other)
4.6, 12.6 & 29.6 ➛ Gag concert

meer info:   www.nekkersdal.be

VERENIGING IN DE KIJKER: ONDER ONS VZW

  www.onderonsvzw.com  02 426 60 01 
   onderons@skynet.be

Vanaf mei kan je je inschrijven voor de lessen van Onder Ons voor volgend 
schooljaar: naailessen, Nederlandse les, Franse les en informatica (vanaf 18 
jaar). Daarnaast organiseren ze ook huiswerkbegeleiding op woensdag-
namiddag voor kinderen tussen 6 en 16 jaar. Of neem deel aan de themana-
middagen rond verschillende onderwerpen als opvoeding, plantenge-
neeskunde en nog andere.


