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DOSSIER : Een bijzondere zomer
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Na een eerste semester in het teken van de lockdown 
en twee gemaskerde zomermaanden met code rood, 
oranje en groen beleven we weer een totaal nieuw 
begin... De kinderen hebben geleidelijk aan terug de 
weg naar school gevonden en de actieve volwasse-
nen, voor een deel, terug die naar kantoor, hoewel ze 
zich nog steeds aan de gebruikelijke gezondheidsre-
gels moeten houden.

Bij de FLH was het een drukke zomer: om de banden 
tussen de bewoners weer aan te halen, om gezinnen 
die niet konden vertrekken een vakantiegevoel te ge-
ven en ook om de annulering te compenseren van het 
feest voor het 100-jarig bestaan dat voor dit najaar 
was gepland, zijn de Zomerwijken in omvang toe-
genomen en is er een nieuwe activiteit ontstaan: de 
Feestelijke Donderdagen. Iedereen kon in een goed 
humeur profiteren van de vele activiteiten die op de 
verschillende sites van de FLH werden aangeboden.

We zijn ook blij dat we jongeren uit de wijk hebben 
kunnen inschakelen, en we danken hen voor de ernst 
die ze getoond hebben en voor hun betrokkenheid!
En uiteraard feliciteren we hen en de teams van ani-
matoren, maatschappelijk werkers en kunstenaars die 
deze projecten tot een groot succes hebben gemaakt.

Liesbet Temmerman

« we weer een totaal nieuw 
begin »
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DOSSIER

Een bijzondere zomer
Het was onder een gulle zon dat de Lakense 
Haard de festiviteiten voor zijn honderdjarig 
bestaan kon meemaken. Georkestreerd 
door de vzw Modelwijk werd een gevarieerd 
aanbod ontvouwd in het kader van het 
thema van de Zomerwijken en de Feestelijke 
Donderdagen. 

Van juli tot augustus verbond een treintje vier 
sites met elkaar: de Modelwijk, de Noordwijk, 
Laken-Centrum en Mellery. Dankzij dit treintje 
konden de bewoners van een maximum aan ac-
tiviteiten genieten. Hieronder, en op de foto's, 
vindt u de verschillende activiteiten die werden 
aangeboden:

Zomerwijken
Kinderverhalen, workshop drum, DJ/dans, ka-
raoke, Spaanse herberg, zomersnack, barbecue, 
badminton, tafeltennis, schaken / Vier Op 'n Rij, 
gezelschapsspelletjes, knutselen, kleur- / schil-
derworkshop, buitenspelen, dansworkshop, 
reuzensumo, saxofoonconcert, tuinieren, Tai Chi, 
karaoke, yoga, summer drinks, kookwedstrijd, 
wijkmaaltijd, piano- & vioolconcert, Koh Lan-
ta-week, parcours, waterspelletjes / zeepbellen.

Feestelijke Donderdagen
Klimmuur, initiatie breakdance, grime, ballonnen-
sculptuur, reuzenkicker, initiatie freestylevoetbal, 
initiatie hip-hop, bubbelvoetbal, magie, grime, 
Ray, volksliederen, boomklimmen, slackline, oos-
terse muziek, het Franse lied, openluchtbioscoop.
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PORTRET

"Dit paspoort is belangrijk voor mij: de wetsar-
tikelen over de mensenrechten staan erop in 
een vereenvoudigde vorm, binnen ieders be-
reik. Het stelt ons in staat snel kennis te nemen 
van onze rechten, het is erg belangrijk om die 
te kennen en te verdedigen. Ik zie dit paspoort 
als een garantie voor vrede en democratie. Het 
symboliseert de bescherming van de vrijheid en 
waardigheid.

Hassna Debboun
Projectverantwoordelijke bij de vzw 
Modelwijk
Hassna Debboun trad op 2 maart in dienst 
als projectverantwoordelijke bij de vzw 
Modelwijk. Ter illustratie van dit interview 
heeft ze ervoor gekozen ons een voorwerp 
voor te stellen dat haar na aan het hart ligt: 
een mensenrechtenpaspoort. De toon is 
gezet.

Dit paspoort bevat een sterke boodschap die 
ik wil uitdragen en verdedigen namens onze 
kostbare vrijheid. We hebben rechten, maar 
helaas kunnen we die ook verliezen... daar 
moeten we voorzichtig mee zijn, vooral op dit 
moment.

Afgelopen maart ben ik bij de vzw Modelwijk 
gaan werken, ik had net de tijd om te leren hoe 



7

PORTRET

de vzw werkte en twee weken later was het lock-
down en zat ik te telewerken. 

Toen ik eindelijk op het terrein kon werken, was 
het mei en nam ik meteen deel aan het project 
"Open uw ramen" en aan de organisatie van de 
Zomerwijken en de Feestelijke Donderdagen. 
Voor het project "Open uw ramen" heb ik Caro-
le (Picol) en Marie-Noëlle (CM) op de sites be-
geleid. Ik was blij om de vreugde van sommige 
bewoners te zien toen de muzikanten voor de 
ramen en aan de voet van de gebouwen speel-
den. Sommige mensen waren ontroerd. In die 
moeilijke momenten is het belangrijk om aan-
wezig te zijn! Maatschappelijk werk impliceert 
vooral een aanwezigheid op het terrein om elk 
gevoel van verlatenheid te vermijden. 

Voordat ik voor de Modelwijk werkte, was ik op-
leider-animator in een jongerenorganisatie. Ik 
werkte samen met een projectmanager die ik 
bij verschillende acties begeleidde. Ik gaf ook 
opleiding over samenleven, vooroordelen, ste-
reotypen... Ik werkte met lagere scholen en mid-
delbare scholen. Ik deed ook aan bewustmaking 
rond pesterijen, omdat veel scholen daar helaas 
mee geconfronteerd worden. Zo organiseerden 
we bijvoorbeeld rollenspelen met de leerlingen. 
Er waren lezingen voor geïnteresseerde ouders. 
De afgevaardigden werden begeleid bij hun 
schoolprojecten. 

Bij de vzw Modelwijk ben ik voor het eerst ver-
antwoordelijk voor projecten. Tot nu toe heb ik 
het erg druk gehad met de lopende projecten: 
de Zomerwijken, die dit jaar georganiseerd wor-
den op de site van de Modelwijk en de Noord-
wijk, en de Feestelijke Donderdagen op vier si-
tes. Het was erg druk. Deze activiteiten werden 
aan de bewoners aangeboden ter vervanging 
van het feest voor het 100-jarig bestaan van de 
Lakense Haard, dat moest worden afgelast. We 
wilden de bewoners een sfeer van vakantie en 
vrijheid te geven, een gezellige ruimte schep-
pen om banden tussen hen te smeden nadat ze 
enkele maanden in lockdown waren geweest. 
De feedback was positief, heel wat bewoners 

maakten gebruik van de infrastructuur (lig-
stoelen, treintje...) en de workshops die tot hun 
beschikking stonden.

Mijn rol als projectverantwoordelijke bestaat 
uit het ontmoeten van de bewoners, nagaan 
wat hun behoeften zijn of welke moeilijkheden 
ze ondervinden in hun buurt, in hun dagelijks 
leven, en om samen met hen projecten uit te 
voeren die hen in staat stellen in hun collectieve 
behoeften te voorzien. De kernidee is dat de be-
woners actoren moeten zijn van hun omgeving 
om een goed samenleven te bevorderen en om 
echt het gevoel te hebben bij hun buurt te ho-
ren. De behoeften verschillen uiteraard naarge-
lang de sites. Voorlopig concentreer ik me op de 
vele bestaande projecten om de continuïteit te 
waarborgen en "betekenis" te geven aan wat al 
is gelanceerd.

Ik ben dynamisch van aard, gepassioneerd en 
bezorgd voor het welzijn van anderen. Ik wil een 
actor van verandering zijn. Ik wil kunnen hande-
len als ik een probleem zie. 

Ik beschouw elke wijk als een mini-samenleving. 
Het is door eerst in elke wijk te handelen dat het 
mogelijk is om iets te veranderen in de samen-
leving. Op die manier wil ik onmacht in macht 
veranderen. Ik zet me in om samen met de men-
sen oplossingen te vinden om hen te helpen zich 
te ontplooien en hun plaats in de samenleving 
te vinden.

" De kernidee is dat de 
bewoners actoren moeten zijn 

van hun omgeving... "
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RENOVATIES

Ontradende inrichtingen
Voor de ingang van Antwerpsesteenweg 150 
zijn bloembakken geplaatst. Deze installaties, 
die bijdragen aan groenere ruimtes, creëren een 
nieuwe ruimte voor de huurders. Voortaan pro-
fiteren de bewoners van een veilige en beveilig-
de omgeving zonder slecht geparkeerde auto's 
wanneer ze hun gebouw verlaten.

Wasmachines
De Mellery-site krijgt een lokaal met drie was-
machines en drie droogkasten. Een nieuwe reno-
vatie ten behoeve van de huurders van de site.

Nieuwe inrichtingen
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Technische interventies
Herinnering aan de lijst van de interventies voor 
de wachtdienst: 
• Brand, risico op elektrocutie
• Belangrijk waterlek: overvloedig en continu
• Overstroming: plas > 1 m² of stijgend peil
• Verstopte afvoeren: toilet loopt over, zelfs 

als hij niet wordt gebruikt
• Verstopte riool: overloop
• Verwarmingspanne (van 1 november tot 1 

april): het hele gebouw
• Warm water (van 1 november tot 1 april): het 

hele gebouw
• Stroompanne: het hele gebouw
• Gasgeur en -lek 
• Kapotte ruiten: risico op glasbreuk of in-

braak
• Ingangsdeur van het gebouw of de garage: 

geblokkeerd open of gesloten
• Balkondeur die op het punt staat om te val-

len (Helihaven - Antwerpen) of open raam 
met risico op inbraak

Mededeling over grofvuil
• Geen kinderwagens, schoenen en fietsen in 

de gemeenschappelijke ruimtes (risico op 
belemmering van de doorgang in geval van 
brand).

• geen illegale stortingen in het vuilnislokaal
• de extra werklast van onze onderhouds- en 

schoonmaakteams wordt doorberekend in 
de kosten

Mededeling over de riolen
• wanneer u vochtige doekjes, etensresten, 

olie, luiers, maandverband,... in uw toilet of 

RENOVATIES

wastafel gooit, verstopt dat de leidingen en 
riolen.

• Een ontstopping kost ons tussen € 200 en 
€ 500. Dit bedrag zou kunnen worden ge-
factureerd en verdeeld over alle huurders.

Mededeling over het maken van afspraken
• Wanneer u onze Technische Dienst om een 

technische interventie vraagt, wordt deze 
laatste ingevoerd in onze software. Geef bij 
uw aanvraag uw telefoonnummer door.

• De technici ontvangen werkbonnen en ne-
men telefonisch contact met u op om een 
afspraak te maken. Als ze u niet kunnen be-
reiken, laten ze een afspraakkaartje achter 
in uw brievenbus met een datum voor de 
interventie.

• Als u niet aanwezig kunt zijn, is het belang-
rijk telefonisch (nummer op het afspraak-
kaartje) te verwittigen om onnodige ver-
plaatsingen van onze teams te vermijden. 

• Als u afwezig bent op een afspraak, ont-
vangt u een afwezigheidskaartje: dat bete-
kent dat uw interventieaanvraag geannu-
leerd wordt.

• Een onnodige verplaatsing kan gefactu-
reerd worden (€ 22,50).

Herinnering

"Geen kinderwagens, 
schoenen en fietsen in de 

gemeenschappelijke ruimtes 
(risico op belemmering van de 
doorgang in geval van brand)."

• De huurder moet melden of er een zieke 
aanwezig is en in dat geval wordt de 
interventie 15 dagen uitgesteld, behalve in 
geval van een dringende noodsituatie;

• De huurder moet, als hij eenmaal toegang 
heeft gegeven, naar een ander vertrek 
gaan;

• Geen ondertekening van de werkbonnen;
• In een bewoonde wooneenheid is het 

dragen van het masker verplicht voor de 
werklieden en wenselijk voor de huurders;

Tijdens technische interventies 
in bewoonde wooneenheden:



10

FOCUS

Het centrum Averroès 

Na een zomer vol activiteiten - uitstapjes naar 
de zee of de Ardennen, bezoek aan de botani-
sche tuin van Meise, speleologie in de basiliek 
van Koekelberg en uiteraard de Zomerwijken - is 
het nieuwe schooljaar net zo rijk aan projecten:

• Multimedia: dit project gaat over de nieuwe 
technologieën, hoe deze te gebruiken, hoe 
een film te maken, hoe beter te communice-
ren over wat we doen;

• In de voetsporen van Averroès: dit project 
(geschriften, theater, muziek) heeft betrek-
king op de figuur van Averroès, een grote 
Arabischtalige Andalusische moslimfilosoof, 

Het jeugdcentrum Averroès, gecoördineerd 
door Bravvo, de preventiedienst van de Stad 
Brussel, organiseert tal van educatieve, 
recreatieve, sportieve en culturele projecten 
voor jongeren van 12 tot 18 jaar op de site 
van de Modelwijk. Een nieuwe coördinator, 
Abdelatif El Otmani, heeft onlangs zijn 
functie opgenomen en hij wordt omringd 
door Sarah Ayadi, Yassine Bouzian, 
Alexandre Schwarzenberger, animatoren en 
straathoekwerker Morade El Hasnaoui.

theoloog, juriste en arts van de XIIe eeuw die 
zijn naam aan het centrum heeft gegeven en 
die de auteur is van citaten zoals "onwetend-
heid leidt tot angst, angst leidt tot haat, haat 
leidt tot geweld"… ;

• De Jeugdraad: deze workshop, die vooral 
gericht is op 12- tot 18-jarigen, heeft tot 
doel jongeren te betrekken bij en te laten 
deelnemen aan het leven van het centrum; 

• Kom niet aan mijn planeet: van oktober tot 
december worden er vijf workshops geor-
ganiseerd rond de volgende thema's om 
jongeren bewust te maken van klimaat- en 
sociale rechtvaardigheid en van milieube-
scherming:

– Moestuinworkshop, bezoek aan boom-
kwekerijen…
– Do it yourself: leren zeep maken, bijvoor-
beeld op basis van natuurlijke producten
– Good food: hoe een gezonde voeding heb-
ben, bio producten consumeren

©
br
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Infos
Inschrijven voor de activiteiten is gratis en 
gebeurt in het gezelschap van een ouder.
CJ Averroès, Robijndreef, Blok 3, 
Modelwijksquare, 1020 Brussel
T: 02/479.77.87 – 0499/92.35.89

Beste huurders, we hebben momenteel 
problemen met de afrekening van de 
verwarming en de huurlasten voor het jaar 
2019. Wij zijn afhankelijk van onze leverancier 
die een aanzienlijke vertraging heeft opgelopen 
bij het opstellen van de overzichten en 
afrekeningen. 
We hadden gehoopt u de afrekeningen in 
oktober te kunnen bezorgen, maar helaas 
zullen we dat pas in november kunnen doen, 
als er zich geen problemen voordoen. Wees 
gerust, we doen ons uiterste best om aan 
uw verwachtingen te voldoen. Wij vragen 
om uw begrip en vragen u onze excuses te 
aanvaarden voor het ongemak dat buiten onze 
wil om is veroorzaakt.

Huurlasten voor het jaar 2019

FOCUS

Vergeet niet om bij vragen bij onze diensten 
uw naam en adres door te geven op het adres 
info@flh.brussels.
Door uzelf duidelijk te identificeren, kunnen 
onze diensten u sneller antwoorden. Veel 
brieven worden zonder enig kenmerk naar 
ons gestuurd en kunnen daarom niet worden 
verwerkt. Bedankt voor uw begrip.

Info FLH

"Vergeet niet uw naam en 
adres door te geven"

– Repair café: vaardigheden, knowhow uit-
wisselen (deze workshop zal meer interge-
nerationeel zijn)
– Passerelle: helpen bij de overgang van het 
kinderhuis naar het jeugdcentrum door een 
keer per maand een fietstocht te maken met 
de kinderen...

• Schoolinschakeling: dit project is vooral be-
doeld voor 12- tot 18-jarigen en bestaat uit 
verschillende onderdelen:
– Leerhulp: jonge universitairen van de wijk 
helpen jongere leerlingen met hun huis-
werk;
– met Brik: voor de "Brusselse ketjes", Neder-
lands leren aan gesprekstafels; 
– Nota Bene: helpt de jongsten om een 
school te vinden bijvoorbeeld...

• "Een gezonde geest in een gezond lichaam": 
sport is nauw verbonden met de positieve 
ontwikkeling van de mens: smaak voor in-
spanning, uithoudingsvermogen, zelfover-
stijging, respect en luisteren naar het eigen 

lichaam, respect voor anderen en zin voor 
delen, cohesie... Er worden verschillende 
workshops en activiteiten georganiseerd: 
fitness, dans, boks, zaalvoetbal...

Door middel van deze educatieve, sportieve, 
ludieke en culturele projecten ontwikkelen de 
begeleiders een positieve aanpak gericht op 
actief burgerschap, emancipatie en participatie 
van jongeren.
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The walking man
Show
| Vanaf 12 jaar - 7€
(40 gratis tickets)

16, 17/10

Robijnstraat - 1020 Laken

www.maisondelacreation.org

20:00 

MAISON DE LA CRÉATION

OCTOBER

AGENDA — 
MC - Cité Modèle

Wereldliederen-Spanje
Workshop, debat 
| Volwassen - Gratis

23/10
13:00 > 15:00

FENÊTRES CULTURELLES "VILLAGE" 
The Walking Man
Vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober om 20.00 uur
7 euro, elk publiek vanaf 12 jaar
MC-Cité Modèle
Cie des Argonautes
en bijna filmische show tussen bluegrass en 
koersverandering, fysiek theater en circusderi-
vaten, blaren op de voeten en klassieke muziek.

Voor dit evenement biedt het Huis van de 
Creatie 40 gratis tickets per voorstelling aan 
de bewoners van de Modelwijk. 
Reserveren is verplicht: 02/479.84.99 of
Ann : 0490/42.59.55

Show - Cie des Argonautes

Rubis dimanche
concerten, animaties, 
creatieve uitvoering
| Voor iedereen - Gratis

25/10
15:00 > 18:00

NOVEMBER

Viens danser !
Dansen, debat
| vanaf 16 jaar - Gratis

08/11
14:00 > 18:00

Francophonika
Digitale workshops, 
muzikale show.
| vanaf 12 jaar - Gratis

18/11
14:00

Wereldliederen-Congo
Workshop, debat 
| Volwassen - Gratis

20/11
13:00 > 15:00

Francophonika

Dinsdag 17 november - 9.00 (scholieren) 
Woensdag 18 november - 9.00 (scholieren) & 
14.00 (alle publiek) 
Gratis / scholier 5 euro, alle publiek vanaf 12 jaar
MC-Cité Modèle
digitale workshops, virtuele en participatieve mu-
zikale show die gebruik maakt van geluids-, tekst- 
en videomateriaal dat door de toeschouwers 
wordt geproduceerd.

Het festival Urbanika, dat ontworpen 
is om de hedendaagse Belgische 
hiphopcreatie te stimuleren, produceert 
en nodigt projecten uit die stadscultuur 
en digitale kunst combineren.

MC Cité Modèle: 02/479.84.99 
accueilcm@maisondelacreation.org
MC Bockstael: 02/424.16.00 
accueil@maisondelacreation.org

Infos en reservaties
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OCTOBER

MAISON DE LA CRÉATION

AGENDA — 
MC - Bockstael

Francofaune
Concerten.
| Voor iedereen - Gratis

11/10

Emile Bockstaelplein - 1020 Laken

Dimanche à la maison - 
Racines
Brunch, workshops, show.
| Voor iedereen - Gratis

04/10
11:00 > 19:00 

Conte signé - Voyage 
autour du monde
show.
| Vanaf 8 jaar - Gratis
infos : www.bibliolaeken.be

14/10
19:00 > 20:00

14:00

Turbulence
Theatrale voorstellingen 
workshop acteurs projecten.
| Vanaf 15 jaar - 8/10€

22, 23, 24, 26
20:30
25/10
17:30

Cinélivre - Le temps de 
l'innocence
Cine-debat
| Vanaf 12 jaar - Gratis
infos : www.bibliolaeken.be

29/10
18:00 > 23:00

Open Repetitie/On 
s'amuse. Show
| Vanaf 8 jaar - Gratis

NOVEMBER

Expo's Extatic
werken van Magali en de 
kunstenaars van Créahm-
Bruxelles
| Voor iedereen - Gratis

20/11 > 13/12
Vernissage 
20/11 à 18:00

22/11

DECEMBER

Allez, on remballe !
Show
| Vanaf 6 jaar - Gratis

04/12
20:30 

DECEMBER

Bloutch !
Sinterklaas, show.
| Van 4 tot 12 jaar - Gratis

09/12
16:00 > 18:30

Cinélivre - Fight Club
Cine-debat
| Vanaf 12 jaar - Gratis
infos : www.bibliolaeken.be

10/12
18:00 > 23:00

Jour de fête
Muziek
| Vanaf 14 jaar - Gratis

12/12
20:00 > 01:00

Dimanche à la maison - 
Mondes imaginaires
Brunch, workshops, show.
| Voor iedereen - Gratis

13/12
11:00 > 19:00

Lichtfestival
Lichtparade.
| Voor iedereen - Gratis

16/12
17:00 > 20:00

Clap Impulsion
Cine-debat
| Vanaf 12 jaar - Gratis

18/12
19:00 > 23:00

Wereldliederen-Polen
Workshop, debat 
| Volwassen - Gratis

18/12
13:00 > 15:00

16:00 



14

Wereldliederen

Vrijdag 16 september was Chili aan de beurt. 
Onder de aanwezigen, Martina: 

"Ik woon al 30 jaar in de Modelwijk. Ik heb altijd 
actief deelgenomen aan de culturele activiteiten 
die in de wijk worden georganiseerd (rommel-
markten, Kerstmis...) met een voorliefde voor 
zang - ik was lange tijd lid van het koor. Ik waar-
deer Wereldliederen erg, ik ben geboren in Chili, 
ik ken Jorje die de gerechten heeft bereid, die 
heerlijk zijn. Het is belangrijk om deel te nemen 
aan deze activiteiten, om andere culturen te 
ontdekken en om niet op uzelf te blijven en het 
slachtoffer te worden van iemands gewoontes. "

C. woont al 14 maanden in de wijk: "Ik ben heel 
sociaal, maar ik durf niet altijd naar activiteiten 
te gaan waar ik niemand ken, hier is dat niet 
het geval, kennissen hebben me verteld over 

Wereldliederen en dat vind ik erg leuk. Ik ontdek 
de Chileense cultuur, ik vind die hartelijk en erg 
vrolijk. De gerechtjes die ik heb geproefd zijn het 
lekkerst. "

Khadija is ook aanwezig: "Ik waardeer dit project 
erg. De doelstellingen ervan komen tegemoet 
aan de mijne, ik organiseer onder meer con-
certen Arabische klassieke muziek. Ik vind het 
heel belangrijk om je cultuur te delen, om uit 
het gemeenschapsdenken te komen en naar ge-
mengdheid in alle betekenissen van het woord 
te gaan. Je moet deelnemen aan die initiatieven 
en ze steunen, erover praten met je familie en 
vrienden. "

De volgende edities van Wereldliederen nemen 
u mee naar respectievelijk Spanje, Congo en 
Polen.

MICRO TOC-TOK

Wereldliederen is een prachtig cultureel 
uitwisselingsproject geleid door een groep 
bewoners van de Modelwijk, onder de leiding 
van Nadya.
Eén vrijdag per maand, van september tot 
december, kunt u de cultuur van een land 
ontdekken door middel van eten, zang en 
dans. 

www.maisondelacreation.org

MC Cité Modèle : 02/479.84.99 
accueilcm@maisondelacreation.org

Infos en reservaties
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Lichtfestival: Als u wilt 
deelnemen, kunt u contact 
opnemen met Lorraine 
Gerstmans van de vzw PICOL 
au 0492/97.85.89).

AGENDA — FLH
PICOL

16/12

HET BEWEEGT IN THE WIJKEN

Na een geslaagd eerste moestuinseizoen op 
HELIFARM, willen we verder UITBREIDEN! 
NIEUWE MENSEN kunnen aansluiten om 
GRATIS mee te TUINIEREN, op een collectief 
of een individueel perceel. Heb jij groene 
vingers? Droom jij van een stukje tuin in 
jouw stad? We zullen de voorwaarden en 
mogelijkheden uitleggen.
Helifarm.info@gmail.com
Tine@ateliergrooteiland.be
0473/48.41.38

Helifarm s’étend !

De volledige agenda vindt u op:
www.foyerlaekenois.be/uw-wijk



Het voormalige station van Laken

ONTDEKKINGSTIPS

Op enkele stappen van het station Bock-
stael ligt het voormalige station van Laken. 
Het heeft onlangs een volledige renovatie 
ondergaan, maak een omweg via Kerkveld-
straat nr. 2.

Het station werd in 1982 buiten gebruik 
gesteld na 100 jaar dienst. Via deze halte 
konden de reizigers van Brussel naar Gent 
reizen. Het gebouw bestaat uit drie ver-
diepingen. De gevel is geïnspireerd op de 
renaissancestijl, dat wil zeggen een archi-

tectuur die streeft naar symmetrie en pro-
portie. Sinds 1996 staan de gevel en het 
dak van het station op de monumentenlijst.
In 2010 heeft de NMBS het gebouw ver-
huurd aan de Stad Brussel, zodat het Huis 
van de Creatie er zijn intrek kon nemen. Het 
aan de binnen- en buitenkant gerenoveer-
de gebouw zal in 2021 de nieuwe vestiging 
van het Huis van de Creatie onthalen. Aar-
zel ondertussen niet om de geslaagde re-
naissance van het voormalige station van 
Laken te ontdekken.


