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NEKKERSDAL STELT VOOR: NIC-NAC OPEN

Timo (socio-cultureel werker van Nekkersdal) geeft een woordje uitleg: 

Uit gesprekken met buren, collega’s en bezoekers komt vaak naar boven 
dat er nood is aan open, consumptievrije ontmoetingsruimtes. Nu ons Nic-
Nac café niet meer structureel uitgebaat wordt, willen we de vrijgekomen 
ruimte teruggeven aan de buurt. Ons experiment heet Nic Nac Open!

Weg dus met het exclusieve cafégebruik van vroeger. De “open” in 
onze nieuwe naam staat voor de openheid van de ruimte. Concreet: we 
stellen Nic-Nac open voor iedereen, laagdrempelig en gratis. Een boek 
lezen, kleine vergaderingen en groepswerken, babbelen met de bu-
ren, studeren, je middagmaal opeten … het kan allemaal. Het enige wat 
wij voorzien is water en een thermos koffie (gratis of met vrije bijdrage). 
Het enige wat we vragen, is je gebruikte spullen afwassen en je plek 
proper achterlaten.

Daarnaast wordt de ruimte ook opengesteld voor activiteiten. Je kan 
bijvoorbeeld nu al elke dinsdag terecht bij de sociale buurtkeuken en 
binnenkort worden er ook dj-workshops georganiseerd door een 
buurtbewoner. Onze enige voorwaarde is dat de activiteiten en de 
ruimte toegankelijk en gratis blijft voor iedereen.

Heb je zelf ideeën voor een activiteit of hoe we de ruimte nog beter 
kunnen benutten? Geef dan een seintje op     info@nekkersdal.be.

Voorlopige openingsmomenten: 
Ma ➛ 9-16 u. 
Di ➛ 9-14 u. 
Woe ➛ 9-16 u. 
Do ➛ 9-16 u. 
Vrij ➛ 9-14 u. 
Za ➛ 9.30-13 u. 

(Activiteiten ook buiten de openingsuren)  

DE NEKKER NOVEMBER-DECEMBER 2022
Het tweemaandelijkse en Lakense nieuwsmagazine
 met in deze editie:

● Nieuw: Nic-Nac open
● Interview Louisa
● Vereniging in de kijker: Circus Zonder Handen
● Activiteit uitgelicht: “De Tuinen van Drootbeek”
● Activiteiten Nekkersdal
● Leuke tips uit de buurt

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).

 02 421 80 60
  info@nekkersdal.be
 www.nekkersdal.be

NIEUWS UIT DE BUURT:
STEL JE KANDIDAAT VOOR DE CULTUUR-
RAAD VAN STAD BRUSSEL

De cultuurraad van de Stad Brussel geeft advies aan de schepen van Neder-
landstalige aangelegenheden over het lokaal cultuurbeleidsplan én brengt 
mensen en organisaties samen rond cultuur in de Stad Brussel. De cultuur-
raad bestaat uit een beperkt aantal leden (maximaal 16) en wordt zo divers 
mogelijk samengesteld. Ze wordt telkens voor een periode van drie jaar 
verkozen.

Je kandidatuur kan tot en met 1 december 2022, 16 uur worden ingediend. 

Meer info:  02 279 64 49 of    marc.boutsen@brucity.be



Wat betekent Laken voor jou?
Dankzij mijn leuke buren en lieve vrienden waarop ik altijd 
kan rekenen, voel ik me hier super goed. Het jaarlijkse 
straatfeest hier in september draagt ook zeker bij aan de 
cohesie in onze buurt. Momenteel ben ik gescheiden. Dat 
was even een moeilijkere periode maar ondertussen gaat 
het opnieuw heel goed met me. Ik geniet van mijn her-
wonnen tijd en vrijheid.

Voor welke projecten engageer je jezelf?
Sinds ik Nekkersdal ken, zet ik me in voor allerlei projecten. 
Ik werk als vrijwilliger bij de naailessen voor vrouwen, 
geef ook kooklessen aan vrouwen uit de buurt. Daarnaast 
organiseer ik ook elk jaar een rommelmarkt in Nekkersdal.

Vertel eens iets meer over de buurtkeuken?
Dat is inderdaad nog een nieuw project waar ik onlangs 
mee instapte: Nic-Nac solidair. Een sociale buurtkeuken 
waarbij we elke dinsdag maaltijden koken en verkopen in 
Nekkersdal. Ik ben heel blij met dit initiatief en ik hoop dat 
het aanslaat. (En een dikke merci ook aan Timo voor deze 
mooie kans).

We stellen enkele vragen aan:

 LOUISA JAGHOU

Trotse mama van vijf kinderen, die vaker ja zegt dan nee (als 
het gaat over leuke projecten).

Vertel eens wat meer over jezelf
Toen ik 10 jaar was, kwam ik aan in België. Toen ik in het secun-
dair onderwijs zat, moest ik mijn studies helaas stopzetten 
omdat mijn moeder ziek werd. Plots werd het mijn verant-
woordelijkheid om voor mijn broers en zussen te zorgen. 
Mijn moeder werd gelukkig terug beter en kort na haar 
herstel, trouwde ik. Ondertussen heb ik heb vijf kinderen die 
ook allemaal getrouwd zijn.

Hoe lang woon je al in Laken?
Ik woon nu al 23 jaar in Laken. Daarvoor woonde ik in verschil-
lende gemeenten, maar van alle plekken waar ik al woonde 
tot nu toe, staat Laken op nummer één.

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

 02 479 53 84
20.11   ➛   “Windmolenwandeling” in Roosdaal (9,2 km)

STAPSTEEN  www.stapsteen.be  info@stapsteen.be   0472 75 26 32 of 
0471 86 01 23
6.11, 20.11, 4.12, 18.12 ➛ leuke activiteiten in het Nederlands voor kinderen van 4 
tot en met 12 jaar
14.11, 28.11, 12.12 ➛ Moedergroep voor alle zwangere moeders en mama’s met 
kinderen van 0-3 jaar
Op woensdagnamiddagen - Spelotheek: speel spelletjes, doe een babbel-
tje of leen een spel uit voor thuis

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

13.11 ➛ Cardijnviering in de OLV-kerk te Laken met de herdenking van de ver-
jaardag van Cardijn
26.11 ➛ Soep op de stoep in GC Nekkersdal, Fietsbieb ten voordele van de 
armoedeprojecten van Welzijnszorg
27.11 ➛ kwb-ledenfeest in Primerose
4.12 ➛ Soep op de stoep na de bezinning van 11.30u in de St-Lambertuskerk ten 
voordele van de armoedeprojecten van Welzijnszorg
17.12 ➛ Kersttocht in Antwerpen met een wandeling

BIBLIOTHEEK VAN LAKEN  www.brussel-stad.bibliotheek.be  info.biblio-
theek@brucity.education  02 423 53 20
9.11, 23.11, 7.12, 21.12 ➛ voorleesuurtjes voor kinderen vanaf 4 jaar
9.11, 23.11, 7.12, 21.12 ➛ SOS BIB Digitaal: Heb je een probleem met je telefoon of 
tablet? Of met het installeren van een app? De Bib helpt je verder.
10.11 ➛ Slam Poetry met woordkunstenaar Hind Eljadid
22.11 (elke dinsdag) ➛ Start Babbel en Lees, een conversatiegroep voor men-
sen die Nederlands leren
24.11 ➛ Allez: NL – workshop illustratie voor personen die Nederlands leren

OXFAM WERELDWINKEL LAKEN   www.oww-laken.tk   laken@oww.be of 
 02 479 27 66 

17.11, 15.12 – Wereldwinkelronde aan huis: producten worden gratis aan huis 
geleverd in Laken en nabije omgeving.

BE-HERE  www.be-here.be  info@be-here.be  022 27 46 70
19.11  ➛ Brussels Artisan Market (BAM!) met juwelen, decoratie, prints, textiel, 
eten en drinken, workshops, springkasteel en een goochelaar.
17 & 18.12 ➛ Duurzame en lokale kerstmarkt voor unieke, originele en duurzame 
kerstcadeaus maar ook een gezellige kerstsfeer en animatie.

LAKEN ONTHULD  www.laekendecouverte.be  laeken.decouverte@
gmail.com  0479 39 77 15
2.11  ➛ Een rondleiding op het Kerkhof van Laken

WILLEMSFONDS  www.willemsfondsbrussel.be  09 224 10 75
19.11 ➛ Museum Soiree, in het Africamuseum in Tervuren.

CHIRO MUTSAARD   www.chiromutsaard.be    leiding@chiromutsaard.be, 
Kaat: 0498 34 74 90, Sacha 0476 74 81 28
12.11  ➛ Kiekenboef: het jaarlijks eetfestijn van Chiro Mutsaard.
Chiro op zondagen: Zin in avontuur op zondag? Ga dan eens langs bij Chiro 
Mutsaard.

ACTIVITEITENKALENDER NEKKERSDAL
10.11 ➛ Spoken Word Night
23.11 ➛ Update Nekkersdal Breaks + netwerkmoment
24.11 ➛ Docu & Debat: Kinshasa Now – MDLC Gare
24.11➛ 96 DJ workshop
26.11 ➛ Chefs of Diversity
26.11 ➛ Café Puree in Nekkersdal
29.11 ➛  Dagje goed gevoel – GC De Kriekelaar
2.12➛ Soiree Kadee – St. Nicolette
9.12 ➛ Vernissage EXPO53.1 – Bernard Van Eeghem
14.12 ➛ Fête de la Lumière
17.12 ➛ Secret Dinner – Gare Maritime
22.12➛ Docu & Debat: Paradisiac – MDLC Gare
28.1 ➛ Nieuwjaarsfeest (+ finissage EXPO53.1)

meer info:   www.nekkersdal.be

ACTIVITEIT UITGELICHT: ‘DE TUINEN 
VAN DROOTBEEK’

Zin om te tuinieren in moestuinbakken, de serre ...? Kom dan op 10 november 
om 20 uur naar de opstart van ‘De tuinen van Drootbeek’ van het schoolcon-
tract Drootbeek. Interesse in tuinieren is voldoende om te komen luisteren.

Afspraak in de Drootbeekstraat tegenover apotheek n°91
Gelieve in te schrijven bij Elise van Velt via   drootbeek@velt.nu 

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

  VERENIGING IN DE KIJKER: 
  CIRCUS ZONDER HANDEN
Circus Zonder Handen is een sociaal-inclusieve urban-circusschool in Brussel. We 
combineren het “klassieke” circus met een moderner circus, dat van zotte acroba-
tische toeren in onze geliefde urban jungle. We geloven in de kracht van urban 
circus en streven ernaar dat iedereen die wil kan deelnemen aan ons aanbod. 
Met onze sociaal-inclusieve werking kunnen we het talent van de Brusselse 
jeugd ontdekken, verbinden en ontwikkelen. Hiervoor kregen we de kans van 
GC Nekkersdal een “parkourhal” te bouwen, waar jong en oud op veilige wijze 
kan leren “parkouren”. Wat is “parkour”? Denk aan zo hoog mogelijk klimmen, salto’s 
eraf springen, 2 meter naar beneden springen zonder je benen te breken, onge-
looflijk straffe acrobatische toeren uithalen… Het kan allemaal in onze nieuwe hal en 
onder professionele begeleiding.




