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De zomer nadert met rasse schreden en voor de gelukkigen onder ons komt ook de vakantie eraan in de
zon, althans dat hopen we.... een mooie gelegenheid
om nog eens te praten over het klimaat en de veranderingen die we de komende jaren onder ogen zullen
moeten zien.
Negentien weken lang mobiliseerden enkele duizenden Belgische jongeren zich in klimaatmarsen, waarmee ze zich aansloten bij de wereldvereniging Youth
for Climate en gehoor gaven aan de oproep van de
jonge Zweedse Greta Thunberg, van wie het initiatief
tot de betogingen uitging.
De opwarming van de aarde gaat ons echter allemaal
aan en we kunnen op verschillende manieren actie
ondernemen om dit probleem tegen te gaan: lokale en seizoensgebonden producten eten, het “zero
afval”-principe volgen, waar mogelijk de voorkeur
geven aan zachte vervoersmiddelen, ons vlees- en
energieverbruik verminderen, ons afval sorteren, de
oceanen schoonmaken.... Enkele van deze punten
worden in dit nummer van Toc Tok nader toegelicht.
Eenvoudige dagelijkse handelingen die onze collectieve impact op het milieu verminderen.
Gelukkig zijn er in de zomer ook alle feestelijke activiteiten die de Lakense Haard voor zijn huurders
organiseert: de Zomer Hotspot,... Gelegenheden om
elkaar te ontmoeten.
Wij wensen u mooie zomermomenten toe met uw
familie en vrienden.

« zijn er in de zomer ook
alle feestelijke activiteiten
die de Lakense Haard
voor zijn huurders
organiseert »
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DOSSIER

DOSSIER

Onderhoud en schoonmaak
Leven in een gemeenschap is niet altijd
gemakkelijk. Om problemen tussen buren
te vermijden en in harmonie te leven in een
aangename omgeving, is het belangrijk
om enkele basisregels voor onderhoud en
hygiëne te respecteren die eigenlijk zeer
eenvoudig zijn:

« Ik ben de buurman
van mijn buurman»
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1. In de gemeenschappelijke delen:
•
respecteer het onderhoudspersoneel en
het werk dat het doet, het heeft een moeilijke taak die vaak als minderwaardig wordt
beschouwd, terwijl het een belangrijke rol
speelt in de wijk;
•
houd de gemeenschappelijke delen schoon:
gooi bijvoorbeeld geen sigarettenpeuken,
papiertjes of lege blikjes op de grond... sla
er uw vuilniszakken niet op buiten de ophaaltijden en gebruik de daarvoor bedoelde
containers;
•
aangezien het toegelaten is om dieren te
houden, moet u extra goed opletten om vuil
en onaangename geurtjes te vermijden;
•
maak altijd het vuil schoon waar u verantwoordelijk voor bent…
2. In de privatieve delen:
•
zorg ervoor dat de vloeren, ramen en andere
afwasbare oppervlakken regelmatig worden
schoongemaakt met schoonmaakmiddelen.
Vergeet ook de kranen, deurkrukken of toiletknoppen niet...
•
om de hygiëne van uw toiletten te garanderen, moet u er ook voor zorgen dat ze altijd
schoon zijn, dat er altijd toiletpapier aanwezig is en dat er een mogelijkheid is om de
handen te wassen en drogen;
•
de toiletten moeten regelmatig worden
schoongemaakt: het wordt aanbevolen om
de toiletbril of -rand 1 keer per dag te ontsmetten;
•
het wordt aanbevolen om eerst af te stoffen
en daarna te reinigen met water;
•
gebruik bij voorkeur een universeel, niet-giftig reinigingsmiddel zoals zwarte zeep of
Marseillezeep;
•
wees voorzichtig als u meer giftige producten (zoals bleekmiddel) gebruikt, laat ze
nooit binnen het bereik van uw kinderen
•
verlucht uw appartement minstens twee
keer 15' per dag;
•
kies voor uw vuilnis bij voorkeur vuilnisbakken met harde wanden en indien mogelijk
met een deksel, gevuld met resistente vuilniszakken... en vergeet niet dat het sorteren

•

van afval verplicht is: blauwe zakken voor
plastic, gele zakken voor papier, witte zakken
voor huishoudelijk afval, oranje zakken voor
organisch afval en biologisch afbreekbare
groene zakken....
wat moet u doen met uw grofvuil? U hebt
recht op een gratis ophaling van 3m³ per
jaar en per huishouden voor grofvuil van
huishoudelijke aard (meubels, huishoudapparaten, prullaria...), bel Net Brussel voor een
afspraak: 0800 981 81

3. Enkele goedkope “tips van grootmoeder”
voor de schoonmaak:
•
zwarte zeep is een perfecte bondgenoot, u
kunt het gebruiken om uw ramen en vloeren
schoon te maken, vetvlekken in de keuken te
verwijderen, kleding te ontvlekken, de was
te doen...;
•
alcoholazijn - ook wel witte azijn genoemd
- is ook veelzijdig inzetbaar: hiermee kunt u
broodsnijplanken of de douchekop schoonmaken...., kalkaanslag verwijderen (ideaal
voor waterkokers of kranen), uw toilet desinfecteren, ramen en spiegels wassen, uw
koelkast desinfecteren ... gebruik het echter
nooit tegelijk met bleekmiddel;
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DOSSIER

•

•

citroen: gemengd met azijn en warm water
zorgt het voor een onberispelijke zuiverheid.
Als u grof zout toevoegt, reinigt het uw planken, raspen en schrapers. In tweeën gesneden in de koelkast of in tweeën gesneden in
een kom met water naast de kattenbak neutraliseert het onaangename geurtjes;
natriumbicarbonaat: toegevoegd aan azijn,
citroen en grof zout elimineert dit natuurlijke product geurtjes van leidingen; het reinigt
ook zeer goed drinkbussen en plastic bakjes.
Gestrooid op een spons zal het tot slot ook
uw oppervlakken doen glanzen…

PORTRET

•

Aan de slag dus… en als u een probleem
hebt met uw buur, denk er dan aan dat een
dialoog spanningen overwint!

4. Net Brussel
Als u vragen heeft over de behandeling van uw
afval, neem dan contact op met Net Brussel of bezoek hun website. U vindt er alle informatie over
de verschillende vuilniszakken, de ophaaldagen in
uw gemeente, het sorteren van het afval en de
behandeling ervan…

Alle informatie
Wanneer moet ik de vuilniszakken buiten
zetten?
Hoe moet ik de sorteerruimte gebruiken?
Hoe kan ik mijn grofvuil wegdoen?
Net Brussel geeft u een antwoord op uw
vragen:
Telefoon: 0800 981 81 (gratis nummer)
Of op de website:
www.arp-gan.be
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Christian Darasse & Didier Jaba Mathieu
Kunstenaars

Christian Darasse – Fresco van de Ter Plaststraat
Christian Darasse, geboren in 1951 in Villars-Colmars in Frankrijk, woont sinds het begin van de
jaren 1970 in België. Na enkele verhalen in kleine
tijdschriften te hebben gepubliceerd, treedt hij
in dienst bij Spirou waar hij Bosse ontmoet, die
jarenlang zijn bondgenoot zal zijn. Samen maken
ze verschillende reeksen: Zowie, een fantasyreeks,
en vervolgens, in de jaren 1980, Dungeons & Dragons voor het tijdschrift Kuifje. Geïnspireerd door
het dagelijkse leven van zijn atelier ensceneert
Darasse zichzelf en zijn collega's later in Le Gang
Mazda, opnieuw voor Spirou. Vervolgens tekent
Darasse, samen met scenarist Tome, twee albums
van een reeks over naturisme, Les Minoukinis. Bij
deze gelegenheid ontmoet hij Zidrou en in 2001
bedenkt het nieuwe duo het personage Tamara,
een tiener met overgewicht op zoek naar genegenheid. Via haar benadert hij verschillende
maatschappelijke onderwerpen op een tedere,
humoristische en moderne manier…

Didier Jaba Mathieu – Fresco van de Antwerpsesteenweg
Didier Jaba, geboren in Colombia (1974), heeft
in Luik gewoond, waar hij na zijn studie ruimtekunst en illustratie aan St-Luc al snel een bekende
persoonlijkheid in de graffiti wordt. Zijn carrière
brengt hem vervolgens naar Singapore waar hij
als Concept Artist en Digi-Matte Painter werkt
voor Industrial Light and Magic (ILM), de-divisie
voor speciale effecten van Lucas Film Ltd. Zijn
naam verschijnt in de aftiteling van vele indrukwekkende producties zoals Transformers, Star
Trek, Iron Man of Indiana Jones... Hij blijft echter
illustrator, digitale schilderkunst en graffiti beoefenen over de hele wereld (Europa, Zuid-Amerika...). Zijn werk wordt regelmatig tentoongesteld.
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RENOVATIES

Duikerstraat 1
Begin van de renovatie voor de creatie
van een woning met drie slaapkamers en
een commerciële benedenverdieping.
Creatie van een onafhankelijke woning.
Het gebouw bestaat uit een gelijkvloers met een
uitstalraam en drie verdiepingen. Vroeger waren
alle verdiepingen van het huis toegankelijk vanuit
de winkel. Het doel van de Lakense Haard is om
de leefruimtes te scheiden van de commerciële
activiteiten.
Het huis krijgt drie woonverdiepingen. Op de
eerste verdieping bevinden zich de keuken en
woonkamer. De slaapkamers nemen de tweede
en derde verdieping in, met een badkamer en
wasruimte.
Het project omvat ook een volledige vernieuwing
van de technische installaties. De elektriciteit en
het sanitair worden aangepast aan de normen.
Daarnaast zullen er aparte elektriciteits-, gas- en
watermeters komen voor de handelszaak en de
woning. De werken zullen aan het eind van 2019
beginnen.
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Maison de la création
- Cité Culture
Beste Buren,
Het is nu ongeveer tien maanden geleden dat
ons team van het Huis van de Creatie – Cultureel
Centrum Brussel Noord naar Cité Culture is verhuisd. We hebben al het genoegen gehad sommigen van u te ontmoeten en sommigen van u zijn
al op bezoek gekomen. Maar we zijn nog nieuw in
de wijk en we willen u in de komende weken en
maanden graag beter leren kennen.
Er is een spreekwoord dat zegt: Kies eerst je buren
en dan je woning. En we hadden het geluk u als
buren te kunnen kiezen toen de Stad Brussel en
de Lakense Haard ons voorstelden om onze intrek
te nemen in Cité Culture.
Het Huis van de Creatie bestaat al vijftien jaar in
de Bockstaelwijk, waar het Huis het voormalige
gemeentehuis en, iets verderop, het voormalige
station van Laken inneemt. Sinds 2016 bouwen we
ook aan het project met de inwoners van NederOver-Heembeek. Elke wijk heeft zijn eigen gezicht
en realiteit, wat we nu al meerdere malen hebben
ervaren en we zijn blij om deze nieuwe ervaring
met u te delen.
We hopen dat deze Cité Culture-ruimte uw plaats
voor ontdekkingen en ontmoetingen wordt. Een
ruimte die iedereen, van alle leeftijden en culturele achtergronden, kan verwelkomen. Een huis om
te dromen, een huis om de dromen van anderen
te ontdekken. Een huis dat een afspiegeling zou
zijn van de wereld waarvan de bewoners van de
Modelwijk zouden dromen om ze samen uit te
vinden.
Dit jaar hebben we u onder meer voorstellingen en workshops kunnen aanbieden tijdens
Les Fenêtres Culturelles, het Festival Hoplà, het
Festival des Blocs of het Festival Ars Musica. De
wedstrijd BX-Talent heeft enkele onvermoede
kunstenaars in de Modelwijk in de schijnwerpers
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geplaatst. Gratis workshops voor de kinderen
maakten het mogelijk het Lentefeest voor te bereiden. De jongvolwassenen hebben zich geuit op de
Labo Rap-workshops of de Hip Hop danscursus…
Maar dit is nog maar het begin, en de rest van het
verhaal wordt beetje bij beetje met u geschreven.
Om u goed in dit Cité Culture-huis te kunnen ontvangen, moeten we het nog gastvrijer maken.
Jaren zijn verstreken sinds de bouw ervan in de
jaren ‘60 en het is tijd om het op te frissen. Om het
een fris tintje te geven. Daarom zullen we de tijd
nemen om renovatiewerken uit te voeren van juli
tot oktober 2019. Het huis zal gesloten zijn voor de
werken, maar ons team zal op de Zomer Hotspot
zijn om u te ontmoeten.
Wij danken u alvast voor uw geduld tijdens deze
sluiting.
Welkom, zondag 1 december om 14:00 uur, voor
een drankje van vriendschap als onderdeel van de
Fenêtres Culturelles.
Het team van la Maison de la création Cultureel Centrum Brussel-Noord.
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MICRO TOC-TOK

MAISON DE LA CRÉATION - CITÉ CULTURE

FENÊTRES
CULTURELLES
Eén zondag per maand van 16.00 tot 21.00 uur
Jongeren & volwassenen – gratis
16:00 > 18:00 CONCERTEN
18:00 > 21:00 OPEN PODIUM
Een ruimte, een microfoon, een bar, een publiek en.... u! Zang, lectuur, declamatie, theater, dans, slam, mimi,..... U wilt ons een performance aanbieden.... u bepaalt de vorm, u
bepaalt de inhoud en het podium is aan u!

AGENDA —
MC - Cité Culture
JULI & AUGUSTUS
renovaties
SEPTEMBER
21/09
13:30 > 19:00

Burenfeest
| Voor iedereen - Gratis

28/09
14:00 > 20:00

Festival des blocs
| Voor iedereen - Gratis

Les Fenêtres Culturelles is de wil om mensen samen te brengen op een gezellige plek waar ze
kunnen praten, elkaar kunnen leren kennen, een
glaasje kunnen drinken, naar muziek kunnen luisteren of gewoon uit hun huis komen.
Om deze ontmoetingen tussen de bewoners te
verlevendigen, wil het Huis van de Creatie ook
iedereen met een activiteit of passie ook de kans
geven om deze met anderen te delen en om dit
te doen, stelt het Huis van de Creatie de nodige
uitrusting en tijd ter beschikking zodat deze artiesten kunnen optreden.
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Informaties
Nadya
nadya@maisondelacreation.org
0491/71.40.38

Vortex Babbelut
… Pinnemouch, amoureux, remède de
cheval, grand frère… zijn enkele van de
vele woorden die de lichtfontein van de
Franse kunstenaar Jean-Bernard Métais,
die onlangs op de site van de Modelwijk
is ingehuldigd, sieren.
Kadija Hamzaoui & Fatima Ghraïbi
Fatima en Kadija werkten allebei mee aan het
ontwerp van het werk: Ik woon al sinds 1995 in
de wijk", vertelt Fatima, "mijn zonen zijn er opgegroeid en ik ben blij dat ik er vandaag nog
woon. Ik was vanaf het begin betrokken bij het
ontwerp van het werk. Ik ben zelfs naar Frankrijk
geweest om de kunstenaar te ontmoeten samen
met andere bewoners en verantwoordelijken van
de Haard. We hebben samen gewerkt. Ik heb
Bruxelles ma belle… voorgesteld. Kadija voegt
daaraan toe: Dit is de eerste keer dat ik aan dit
soort projecten deelneem, de bewoners waren
uitgenodigd, het was erg verrijkend! Ik hoop dat
er nog zullen volgen en zegt verder dat ze hoopt
dat de lichtfontein niet zal worden beschadigd!
Beiden zijn er trots op dat ze aan zo'n mooi participatief project hebben kunnen deelnemen.

Jean-Bernard Métais, kunstenaar
Ik ben ervan overtuigd dat schoonheid valoriseert.... Ik werk al sinds de jaren 1980 in openbare
ruimtes en wat mij aantrok in de Modelwijk is dat
deze verbonden is met een periode van utopieën,
die van 1958. Ik ben naar de site gegaan, heb er
eerst kinderen en daarna volwassenen ontmoet.
De uitwisselingen zijn geleidelijk aan gegroeid,
eerst met 3-4 personen, daarna een beetje meer,
en uiteindelijk met een dertigtal personen van
alle nationaliteiten. Ik heb banden en een taal
gesmeed. Het werk is als een toren van Babel.
Elk woord heeft zijn schaduw en zijn licht, het
stroomt. Samen staan deze woorden voor de
mensheid.
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HET BEWEEGT IN DE WIJKEN

HET BEWEEGT IN DE WIJKEN

Zomer Hotspot

Festival des blocs

Opening van de derde editie
van de Zomer Hotspot in de
Modelwijk.

Modelwijk
Een feestelijke dag lang vieren bezoekers
die van ontdekkingen houden, van Brussel
en elders, samen met de bewoners van
de Modelwijk het einde van de cyclus van
workshops die de hele zomer door in de wijk
worden georganiseerd. Meer informatie vindt u
op: www.desblocs.be

Vanaf 1 juli verwelkomen wij jong en oud op de
site van de kubieke waterval voor gebouw 6 om
een gezellig moment te delen. Kom ontspannen
in een ligstoel of neem deel aan één van onze
activiteiten (yoga, gezichtsverzorging, verhalen
vertellen, diverse animaties voor kinderen, sportactiviteiten). Op 11 juli en 8 augustus worden er
ook EHBO-workshops georganiseerd (inschrijven
verplicht). De site is open van maandag tot vrijdag van 11.30 tot 19.00 uur en is toegankelijk tot
31 augustus. Dit zomerevenement wordt op 31
augustus afgesloten met 2 openluchtconcerten
(vanaf 17.00 uur). In geval van regen vinden de
activiteiten plaats in lokaal 15 (aan de voet van
gebouw 9 en gebouw 15).

AGENDA — FLH
HÉLIPAN
24/08

14/09

Zomer barbecue
5€, met mogelijkheid Halal op
aanvraag.
Reserveren verplicht:
Marie Rubio: 0479/22.61.81
Chièvre
Informatie:
Marie Rubio: 0479/22.61.81

BOWAWA
05/07,
09/08,
20/09

Vanaf 13:30 / snack
Reservatie:
Viviane Janssens: 0499/74.29.51

DYNAMIC SENIORS CLUB
03/09

Vendredis

Excursie naar Middelkerke
Reservatie:
Mme Michel: 0472/68.53.84
van 13:30 > 16:30 / snack in
het buurthuis

AGENDA — Zomer Hotspot

FLH

MAANDAG

DONDERDAG

21/09

12:30 / Maaltijden door de lokale bevolking
15:00-17:00 / Sport workshop
13:00-19:00 / Animaties voor kinderen

Van 13:00 > 18:00 / Feest van
de Prins Leopoldsquare

14:00-15:30 / Workshop voor volwassenen
15:00-17:00 / Verhaalworkshop voor kinderen
13:00-19:00 / Animaties voor kinderen

28/09

Van 13:30 > 19:00 / Festival
des blocs.

DINSDAG

VRJDAG

15:00-17:00 / Yoga
15:00-17:00 / Schilderworkshop
13:00-19:00 / Animaties voor kinderen

11:00-19:00 /Teken- en doe-het-zelf workshop
15:00-16:30 - 19 juillet et 2 août / Karaoke
15:00-17:00 / Animaties voor kinderen

WOENSDAG

ZATERDAG 31 AUGUSTUS

14:00-17:00 / Animaties voor kinderen

14:00-19:00 / Clown
16:00-20:00 / Maaltijden (traiteur)
17:00 / Concert - Cross Town
18:00-19:00 / Concert - Tarabella
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Hello Summer
Prins Leopoldsquare
Deze zomer organiseert de Stad Brussel
een nieuw evenement om dichter bij alle
Brusselaars te komen, en om burgerparticipatie
en co-constructie te versterken: "Hello
Summer".
Dit evenement vervolledigt het aanbod van
culturele, recreatieve, speelse en feestelijke
evenementen die (al dan niet) door de Stad
Brussel worden georganiseerd. U vindt alle
informatie hieromtrent op de website:
www.hellosummer.be

STAD BRUSSEL
22 > 25/08

Hello Summer - Prins
Leopoldsquare
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ONTDEKKINGSTIPS

Striproute
Als een speurtocht…
Ontdek of vind striphelden terug op de muren
van de gemeente. Titeuf, Tiny, Marsipulami, Natacha, Lincoln.... of zelfs Tamara vandaag! Het
stripfresco van het lichtfestival van Laken maakt
nu officieel deel uit van de Brusselse striproute!
Aarzel niet om verder door de stad te wandelen.
Onderweg zult u fresco’s zien van uw favoriete
personages, maar meer dan dat. De striproute
biedt meer dan zestig monumentale fresco's,
maar ook beeldhouwwerken, musea en galerijen
die gewijd zijn aan de 9e kunst.
Naast het stripverhaal wordt u een wandeling
aangeboden door verschillende, soms miskende, wijken waar iedereen zijn geluk kan vinden,
zowel kinderen als volwassenen.
Visit Brussels biedt gedetailleerde kaarten die u
de weg zullen wijzen door de stad, die duidelijk
de hoofdstad van het stripverhaal is.

Infos

www.visitbrussels/comics

