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NEKKERSDAL BREAKS

De eerste fase (input fase) rond onze verbouwing is 
officieel afgerond. Bedankt om massaal jullie input te 
geven! Wat we onthouden is dat het nieuwe Nekkers-
dal speels, open en groen moet zijn.

Nu is het aan de ontwerpers. Verschillende kandidaten gaan aan de 
slag met al deze input. In een volgende fase beslissen we welk voor-
stel het dichtst aanleunt bij onze visie (spannend!).

Intussen kijken wij al een stapje verder. Bij elke verbouwing van de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie, creëert een kunstenaar er een 
(permanent) kunstwerk. En wij grijpen deze kans graag om jou te 
betrekken. De dialoog tussen de kunstenaar en de buurt vervult een 
belangrijke rol in het formuleren van de op-
dracht. Denk je graag mee?

Geef ons een seintje via info@nekkersdal.be.

Herken je dit werk? Het is een ontwerp van 
Virginie Bailly voor Nekkersdal in 2001.

 START INSCHRIJVINGEN 
Een nieuw schooljaar betekent de start van nieuwe cursussen. Naast 
onze klassiekers als Spelen met Frans, Creatief Lab of Circus staan er 
dit jaar ook weer nieuwe cursussen in ons aan-
bod!

Daarnaast starten ook de cursussen van de Hoofd-
stedelijke Kunstacademie Brussel en Jeugd en 
Muziek Brussel opnieuw op.

Ontdek ze allemaal op  www.nekkersdal.be
1cursusbrochure
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DE NEKKER SEPTEMBER-OKTOBER 2022
Het tweemaandelijkse en Lakense nieuwsmagazine met: 
● Nekkersdal Breaks
● Start inschrijvingen 
● De Erfgoedbank Laken 
● Vereniging in de kijker: Au bord de l’eau 
● Activiteiten Nekkersdal + Laken
● Het project van Elise Ryvers
● Interview camping 58

NIEUWS UIT DE BUURT
ERFGOEDBANK LAKEN - ERFGOEDCAFÉ LAKEN
Op woensdag 26 oktober neemt de heemkring Laca je mee op een imagi-
naire wandeling door de straten van weleer en toont ze een selectie oude 
foto’s van Laken op groot scherm. Wie zelf nog herinneringen heeft aan 
Laken vroeger, herkent misschien wel mensen of oude zichten. Wie graag 
meer wil weten over het lokale erfgoed, kan zich laten onderdompelen in 
de verhalen en beelden.

De oude foto’s komen uit de rijke collectie van de heemkring Laca en staan 
ook op de website  www.erfgoedbankbrussel.be.

Je krijgt ook uitleg over wat de Erfgoedbank Brussel is en hoe jij daaraan kan 
meehelpen, als je dat wil.

Praktisch
Café Nekkersdal, 19u-21u

  inschrijvingen@erfgoedbrussel.be
Erfgoedcel  02/563.05.53

Het Bockstaelplein in de jaren 1960’, © Collectie Erfgoedbank Laken 



●Wie komt hier vooral langs?
Tot nu toe vooral min 30 jarige buitenlandse doorreizigers 
en fietsers die ons vinden via google maps. Het is vooral 
in het weekend dat ook Belgen de weg vinden naar de 
camping. De concerten van Coldplay hier in de buurt wa-
ren trouwens ook een fijne manier om wat extra volk aan 
de bar te krijgen. 

Leuke projecten die we in onze agenda moeten noteren?
De focus van de laatste weken lag vooral op de opening 
van de camping. Nu dat loopt, kijken we verder. We 
hebben plannen om het verharde stuk naast onze ingang 
om te toveren tot een moestuin. En als Stad Brussel de ons 
beloofde subsidies geeft en de elektriciteitswerken 
uitvoert, kan je hier binnenkort terecht op onze rolschaats-
baan. Dingen om naar uit te kijken dus! Zeker als we ook de 
buurtcollectieven betrekken bij de opstart ervan.

Heb je nog een boodschap voor onze lezers?
Op 18 september organiseren we hier een betaalbare 
kunstbeurs. Iedereen welkom! En heb je zelf nog wilde 
(of minder wilde) ideeën? Eén adres: Dikkelindelaan 2A, 
1020 Brussel.

We stellen enkele vragen aan:
 BRAM DE RIDDER
Eén van de twee initiatiefnemers van nieuwe geopende 
Camping 58. 

Wat is camping 58?
Wel, het is een tijdelijke camping aan de voet van het 
atomium die we deze zomer openden.

Zit er een filosofie achter deze plek?
Ik zou het geen filosofie noemen, maar we willen vooral een 
persoonlijk en ongedwongen stukje Brussel creëren. 
Gemoedelijk, laagdrempelig, zijn wel enkele accenten die 
bij me boven komen. Je moet het gevoel krijgen dat alles hier 
kan, met respect voor elkaar. 

Vanwaar het idee: we starten een camping? 
Er werd een projectoproep gelanceerd vanuit Stad Brussel. 
Via via kwam ik erop terecht. Mijn eerste gedacht toen ik hier 
binnenstapte was: leuke plek voor een camping. 
Eerst al lachend, maar een cafésessie later met mijn partner in 
dit project, Werner, staan we hier. 

MEER IN LAKEN:
OXFAM WERELDWINKEL LAKEN   www.oww-laken.tk   laken@oww.be 
of  02 479 27 66 
5.10 - 15.10  ➛  Tijdens de jaarlijkse week van de Fair Trade brengt Oxfam 
de eerlijke handel voor het voetlicht.

11.11.11  www.11.be  11.11.11.Laken@gmail.com
11.11 - 11.11.11.Laken voert actie in Nekkersdal. Hou facebook.com/11Laken 
in de gaten voor meer informatie.

WILLEMSFONDS   willemsfondsbrussel.be  09 224 10 75
9.9 & 10.9 ➛  In september vormt Brussel elk jaar het toneel voor de unieke 
bijeenkomst van nationale en internationale experimentele dichters onder (en 
op) de koepel van het Planetarium: het Brussels Planetarium Poetry Fest.
27.9, 28.9, 29.9 ➛ WK Poetry Slam in Kinepolis op de Heizel. Meer info op 

 www.worldpoetryslam.org.

KWB LAKEN-JETTE  www.kwb.be/laken-jette   pol.arnauts@kwb.be  
 0479 33 97 77

2.9 ➛ KwB organiseert een namiddag met wereldspellen, pannenkoeken en 
een concert aan Parckfarm.
3.9 ➛ Naar aanleiding van Ezelsoor organiseert KwB een extra openingsdag 
met de Fietsbieb en een debat rond verkeersveiligheid in de publieke ruim-
te met ministers Elke van den Brandt en Benjamin Dalle.
8.9 ➛ Kom mee nadenken over maatschappelijke thema’s tijdens “KwB samen 
tegen armoede”
10.9 ➛ BBQ met een speed-date voor buurtbewoners.
28.9 ➛ Heropstart van de cursussen Start to Bike, Start to Walk en Start to Run.

BE-HERE  www.be-here.be   info@be-here.be  022 27 46 70
10.9 & 8.10  ➛  Brussels Artisan Market (BAM!) met juwelen, decoratie, prints, 
textiel, eten en drinken, workshops, een springkasteel en live muziek.

23.9 > 25.9  ➛  Poetik Bazar poësiemarkt in Brussel

ONDER ONS VZW   www.onderonsvzw.com  02 426 60 01 
  onderons@skynet.be
Vanaf september kan je je inschrijven voor de lessen van volgend schooljaar: 
naailessen, Nederlandse les, Franse les en informatica (vanaf 18 jaar). Daarnaast 
organiseren ze ook huiswerkbegeleiding op woensdagnamiddag voor 
kinderen tussen 6 en 16 jaar. Of neem deel aan de themanamiddagen rond 
verschillende onderwerpen als opvoeding, plantengeneeskunde en nog 
andere.

CHIRO MUTSAARD  www.chiromutsaard.be    leiding@chiromutsaard.be 
Margaux   0493 77 59 73, Kaat    0498 34 74 90. Chiro op zondagen. 
Zin in wat avontuur op zondag? Ga dan eens langs bij Chiro Mutsaard.

ACTIVITEITENKALENDER NEKKERSDAL
3.9➛ Ezelsoor
3.9➛ Eindfeest Gag
24.9➛ Café Puree – Nekkersdal
24.9➛ Bildy Market – Gare Maritime
29.9➛ Docu & Debat - Women Don’t Cycle
18.9 ➛ Autoloze Koffiekoeken 
 7.10 ➛ Soiree Kadee
 27.10 ➛ Docu & Debat: Stalingrad, Avec Ou Sans Nous? (MC Gare - 9u30)
 29.10 ➛ Café Puree - Nekkersdal
meer info:   www.nekkersdal.be

  VERENIGING IN DE KIJKER: 
  AU BORD DE L’EAU

  www.laeken.brussels/nl/au-bord-de-leau  0478 37 08 83 of
 0478 37 03 47    info@obdlo.be

Na zeven inspirerende werkjaren staat Au bord de l’eau op een belangrijk kruis-
punt. Het terrein wordt verbouwd en de structurele subsidies stoppen. Maar dat 
betekent niet het einde. De toekomst is onzeker maar de energie om dit mooie 
verhaal verder te zetten, is er evenzeer. Daarom deze oproep van Au bord de 
l’eau tot samen nadenken en dromen over de toekomst van het project. 

Denk je graag mee? 
Stuur dan een mail naar    helene@obdlo.be. 

PROJECT ‘DE TUINEN VAN DROOTBEEK’
Hallo, ik ben Elise Ryvers en werk voor Velt. Als Vereniging voor 

Ecologisch Leven, koken en Tuinieren zijn we betrokken bij een stukje groen 
in de basisschool Sint-Ursula. Het project ‘De tuinen van Drootbeek’ in de 
schooltuin is een van de projecten van het schoolcontract van perspective.
brussels. Een van de doelen is de school en de buurt meer met elkaar te 
verbinden. De oude serre in de schooltuin wordt nu gerenoveerd om hier 
in de toekomst met geïnteresseerde, lokale organisaties en de school te 
gaan tuinieren. GC Nekkersdal is een belangrijke sleutelorganisatie door hun 
jarenlange werking in de buurt. 

De tuinen van Drootbeek, een project dat letterlijk en figuurlijk zal groeien!


